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1. Εισαγωγή 
Ενότητα 1.1 
Χαιρετισμός του Προέδρου 
 
Το 2009 υπήρξε για τη χώρα μας μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ύφεση 
της οικονομίας, από μια χρηματοοικονομική κρίση που σύντομα επεκτάθηκε σε όλους τους  τομείς 
της  εμπορικής  δραστηριότητας  και  του  ελληνικού  επιχειρείν.  Μέσα  σε  αυτό  το  πολύ  δύσκολο 
περιβάλλον, με τις δυσοίωνες προοπτικές και τα ανησυχητικά μηνύματα, ο χώρος των ΑΠΕ αποτελεί 
μια αισιόδοξη και πολλά υποσχόμενη διέξοδο.  
 
Κατά  τη  διάρκεια  του  2009,  το  ΚΑΠΕ  συνέχισε  δυναμικά  την  ανοδική  του  πορεία,  ολοκλήρωσε 
σημαντικά έργα και ανέλαβε νέες υποχρεώσεις και δράσεις. Μετά την κατάργηση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, τον Οκτώβριο, το Κέντρο περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας  &  Κλιματικής  Αλλαγής  ‐  ΥΠΕΚΑ,  διατηρώντας,  ωστόσο,  τη  συνεργασία  του 
(χρηματοδότηση ερευνητικών προγ/των, συμμετοχή στην αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων) με 
τη ΓΓΕΤ, και μετά τη μεταφορά της στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  
 
Μέσα στο 2009  το ΚΑΠΕ ανέλαβε την ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την 
καταμέτρηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας 2006/32  ΕΚ, 
καθώς  και  του  Εθνικού  Πληροφοριακού  Συστήματος  για  την  υποστήριξη  του  Εθνικού 
Προγραμματισμού των ΑΠΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας 2009/28/EK.  
To ΚΑΠΕ, με επιστημονικές ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα αναπτύξει 
πληροφοριακά  συστήματα,  βάσεις  δεδομένων  και  ενεργειακά  μοντέλα  με  στόχο  τη  στήριξη  της 
εθνικής πολιτικής για  την αύξηση  της ενεργειακής αποδοτικότητας,  για  την ανάπτυξη  των ΑΠΕ και 
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ μέχρι το 2020. 
Το ΥΠΕΚΑ αποτελεί τον κύριο χρήστη των παραδοτέων των έργων.  
 
Παράλληλα,  το  ΚΑΠΕ  υποστήριξε  το  ΥΠΕΚΑ  στη  διαμόρφωση  του  Κανονισμού  Ενεργειακής 
Απόδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  Οδηγίας  2002/91/ΕΚ  για  την  Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα των Κτιρίων, ενώ συμμετείχε και στο ευρωπαϊκό έργο Concerted Action – EPBD, για 
την παρακολούθηση και επιτυχή εφαρμογή της Οδηγίας στις χώρες μέλη.  
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Την  ίδια  χρονιά  το  επιστημονικό  έργο  του  ΚΑΠΕ  τιμήθηκε  με  διεθνείς  βραβεύσεις.  Το  ερευνητικό 
έργο  GROUNDHIT:  «Γεωθερμικές  Αντλίες  Θερμότητας  Υψηλής  Τεχνολογίας»  έλαβε  το  πιο 
σημαντικό σήμερα περιβαλλοντικό βραβείο σε παγκόσμιο επίπεδο,  το ENERGY GLOBE ΑWARD, ως 
το  καλύτερο  ενεργειακό  έργο  στην  Ελλάδα  για  το  2008.  Πρόκειται  για  το  δεύτερο  βραβείο  που 
απονέμεται στο ΚΑΠΕ, για έργο στον τομέα της γεωθερμίας, γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα 
της εργασίας του Κέντρου και την αναγνώρισή της σε Διεθνές Επίπεδο. 
 
Το  έργο CONNECT,  για  την  εφαρμογή  νέων  εκστρατειών  κινητικότητας,  με  τους μαθητές  να  έχουν 
ένα  κεντρικό  και  ενεργό  ρόλο,  έλαβε  το  Ευρωπαϊκό  Βραβείο  Αειφόρου  Ενέργειας  (Sustainable 
Energy  Europe  Award)  στην  κατηγορία  «Δράσεις  Προώθησης,  Επικοινωνίας  και  Εκπαίδευσης». 
Παράλληλα, το ΚΑΠΕ επέτυχε την πιστοποίηση του υπολογιστικού εργαλείου του CRES – flowNS. Το 
CRES–flowNS χρησιμοποιείται από το Κέντρο σε καθημερινή βάση για τον υπολογισμό του αιολικού 
δυναμικού  και  τη  χωροθέτηση  ανεμογεννητριών  σε  σύνθετη  τοπογραφία  και  την  τελευταία 
πενταετία έχει πραγματοποιήσει εκτίμηση παραγωγής σε αιολικά πάρκα ονομαστικής ισχύος πάνω 
από 1400 ΜW στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ιορδανία. 
 
Το  ΚΑΠΕ  ολοκλήρωσε  μέσα  στο  2009  ένα  σημαντικό  έργο  για  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  στο 
Ενεργειακό  Κέντρο  της  Ιορδανίας  (NERC)  στους  τομείς  της  οργανωτικής  αναδιάρθρωσης,  της 
εκπαίδευσης  του  προσωπικού,  της  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  και  της  αύξησης  της 
ανταγωνιστικότητας  των επιχειρήσεων,  των  τεχνολογικών εφαρμογών στο  τομέα  των αιολικών και 
των φωτοβολταικών, κ.α. 
 
Η διάδοση της οικονομικής, οικολογικής και ασφαλούς οδήγησης  (ecodriving) στο ευρύ κοινό ήταν 
ένα  από  τα  επιτεύγματα  του  ΚΑΠΕ,  μέσα  από  το  ευρωπαϊκό  έργο  ECODRIVEN.  Επιπρόσθετα,  το 
Κέντρο, μέσω εισηγήσεων στη πολιτική ηγεσία, επέτυχε να ενσωματωθεί το ecodriving στην επίσημη 
διαδικασία  εκπαίδευσης  και  εξέτασης  νέων οδηγών,  βάζοντας  έτσι  τα θεμέλια  για  να βελτιωθεί  ο 
τρόπος οδήγησης των επόμενων γενεών.  
 
Το  ΚΑΠΕ προχώρησε  και  στην ενεργειακή αναβάθμιση  του Κτιρίου Διοίκησης  στις  εγκαταστάσεις 
του  στο  Πικέρμι.  Οι  εργασίες  περιλαμβάνουν  τη  θερμική  βελτίωση  του  κτιριακού  κελύφους  με 
προσθήκη  θερμομόνωσης  στους  εξωτερικούς  τοίχους  και  στα  δώματα  και  αντικατάσταση  των 
εξωτερικών κουφωμάτων. Συγχρόνως, σε τμήμα του κτιρίου κατασκευάστηκε επιδεικτική εφαρμογή 
φυτεμένου  δώματος.  Με  την  υλοποίηση  του  έργου,  το  ΚΑΠΕ,  ως  εθνικό  κέντρο  εξοικονόμησης 
ενέργειας,  στοχεύει  να  λειτουργήσει  παραδειγματικά  για  τα  κτίρια  του  δημόσιου  και  ιδιωτικού 
τομέα στη χώρα μας και να αναδείξει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από 
την εφαρμογή της Kοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
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Οι  πράσινες  ενεργειακές  τεχνολογίες  προσφέρουν  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  και  σοβαρές 
οικονομικές  αποδόσεις,  δημιουργούν  θέσεις  απασχόλησης  και  λειτουργούν ως  πόλος  καινοτομίας 
και  τόνωσης  των  πρωτοπόρων  βιομηχανιών  υψηλής  τεχνολογίας,  παρέχοντας  αξιόλογες  ευκαιρίες 
για εξαγωγές.  Μια νέα, επιθετική στρατηγική, με οραματικό σχεδιασμό και προσεκτική αξιολόγηση 
όλων των παραμέτρων, για την εντατική αξιοποίηση των ΑΠΕ &  της ΕΞΕ αποτελεί το κλειδί   για τη 
δυναμική ενίσχυση του πράσινου ενεργειακού τομέα, που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
ανατροπή  του  αρνητικού  κλίματος  και  την  ανάκαμψη  της  εθνικής  οικονομίας.  Το  ΚΑΠΕ, 
αξιοποιώντας  την  επιστημονική  γνώση,  την  εμπειρία  και  τις  ικανότητες  των  στελεχών  του,  θα 
εντείνει συνεχώς τις προσπάθειες του προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
 
 
 

 
 

Ι. Αγαπητίδης 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΕ  
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Ενότητα 1.2 
Παρουσίαση του Κέντρου 
 
Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών  και  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  (KAΠE)  είναι  το  εθνικό συντονιστικό 
κέντρο  (Ν.2702/99, άρθρο 11)  για  τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας  (AΠE),  την Oρθολογική Xρήση 
Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Το KAΠE ιδρύθηκε το 1987 με το ΠΔ 375/87, 
είναι  NΠIΔ,  τελεί  υπό  την  εποπτεία  του  Yπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής 
Αλλαγής και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.  
 
Ο κύριος σκοπός του ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός συντονισμός στους τομείς των ΑΠΕ, της ΟΧΕ και της ΕΞΕ, η 
προώθηση των εφαρμογών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
της αλυσίδας παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας. Το ΚΑΠΕ στελεχώνεται από μία ομάδα 130 
και  πλέον  έμπειρων  και  εξειδικευμένων  επιστημόνων.  Διοικείται  από  επταμελές  Διοικητικό 
Συμβούλιο,  το  οποίο  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και 
Κλιματικής Αλλαγής και έχει τριετή θητεία. 

 

 
Κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι 
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Στα είκοσι δύο χρόνια λειτουργίας του το ΚΑΠΕ έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων: 

• ως  Εθνικό  Κέντρο  Ενέργειας,  όπου  αφενός  μελετά  τα  θέματα  ενεργειακού  σχεδιασμού  και 
πολιτικής για τις ΑΠΕ, την ΟΧΕ και την ΕΞΕ, πάντα σε συμφωνία με την πολιτική του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  αφετέρου  αναπτύσσει  την  απαραίτητη 
υποδομή για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου και των επενδυτικών προγραμμάτων 
ΑΠΕ και ΟΧΕ/ΕΞΕ, 

• ως  Ερευνητικό  και  Τεχνολογικό  Κέντρο  για  τις  ΑΠΕ  και  ΟΧΕ/ΕΞΕ,  όπου  αναπτύσσει  την 
εφαρμοσμένη  έρευνα  για  τις  νέες  ενεργειακές  τεχνολογίες  και παράλληλα υποστηρίζει  τεχνικά 
την αγορά για τη διείσδυση και εφαρμογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. 

Η οργανωτική δομή του ΚΑΠΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές μονάδες: 

• Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
• Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
• Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας  
• Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού  
• Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  
• Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας  

Από  το  1992,  το  KAΠE  στεγάζεται  σε  ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις,  στο  19ο  χλμ.  της  Λεωφόρου 
Μαραθώνος, στο Πικέρμι Αττικής. Εκτός από τους κύριους χώρους εργασίας, που καλύπτουν έκταση 
περίπου  3.700  τ.μ.,  διαθέτει  πειραματικές  εγκαταστάσεις  υπαίθρου,  εξειδικευμένα  εργαστήρια 
ενεργειακών  τεχνολογιών,  βιβλιοθήκη,  αίθουσες  συνεδριάσεων  και  σημαντική  υπολογιστική 
υποδομή. Επίσης, το ΚΑΠΕ έχει εγκαταστήσει στη θέση «Βράχος Σταυραετού Κερατέας» επιδεικτικό 
Αιολικό Πάρκο,  το  οποίο  έχει  συνδεθεί  με  το  δίκτυο μέσης  τάσης  όπου  και  διαθέτει  το  ηλεκτρικό 
ρεύμα που παράγεται.  

Στην  περιοχή  που  καταλαμβάνει  το  αιολικό  πάρκο  το  ΚΑΠΕ  έχει  αναπτύξει  το  Πάρκο  Ενεργειακής 
Αγωγής  ‐  ΠΕΝΑ  που  αποτελεί  την  πρώτη  συνδυασμένη  μονάδα  ενημέρωσης,  επίδειξης  & 
εκπαίδευσης  σε  θέματα  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  στην  Ελλάδα.  Στον  ίδιο  χώρο  λειτουργεί 
μονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια. 
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To  ΚΑΠΕ  έχει  διαμορφώσει  μια  δυναμική  παρουσία  στον  ελληνικό  και  διεθνή  χώρο,  έχοντας  να 
παρουσιάσει  πρωτότυπο  ερευνητικό  έργο  και  μεγάλο αριθμό συμβολαίων που υλοποίησε  για  την 
Ελληνική  Κυβέρνηση,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  Κυβερνήσεις  Τρίτων  Χωρών,  σε  θέματα 
υποστήριξης της σχεδίασης, αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικώνπρογραμμάτων.  

 
Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής ΚΑΠΕ ‐ ΠΕΝΑ 

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το KAΠE 

• είναι  ο  επίσημος  σύμβουλος  της  πολιτείας  σε  θέματα  εθνικής  πολιτικής,  στρατηγικής  και 
προγραμματισμού των ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ  

• εκτελεί  εφαρμοσμένη  έρευνα  και  αναπτύσσει  νέες  τεχνολογίες,  που  είναι  ταυτόχρονα 
τεχνικοοικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές 

• οργανώνει, επιβλέπει και εκτελεί επιδεικτικά και πιλοτικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση 
των ως άνω τεχνολογιών  

• συμμετέχει  σε  προγράμματα  βιομηχανικής  έρευνας  και  δραστηριοτήτων  προανταγωνιστικού 
τύπου 

• παρέχει  διαπιστευμένες  εργαστηριακές  υπηρεσίες  και  πιστοποίηση προϊόντων σε  βιομηχανίες, 
εταιρείες και ιδιώτες 
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• εργάζεται προς τη βελτιστοποίηση εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς 
και εταιρείες για την περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των εφαρμογών αυτών 

• υλοποιεί  εφαρμογές  ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ  σε  έργα  του  ιδιωτικού  τομέα,  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης, 
επαγγελματικών ενώσεων, κ.λπ. 

• παρέχει  τεχνικές  υπηρεσίες  και  συμβουλές  με  τη  μορφή  εξειδικευμένης  τεχνογνωσίας  και 
πληροφόρησης προς τρίτους  

• εκτελεί προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο  

• αναπτύσσει πληροφοριακό υλικό για την αποτελεσματική υποστήριξη του αειφόρου ενεργειακού 
σχεδιασμού και των προγραμμάτων ενεργειακής πολιτικής  

• παράγει σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία για την παρακολούθηση και αναγνώριση ενεργειακών 
αναγκών σε ένα πλήθος εφαρμογών 

• προβαίνει  σε  δράσεις  διάδοσης  της  τεχνολογίας  και  παρέχει  αντικειμενική  πληροφόρηση  και 
υποστήριξη προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και επενδυτή  

• οργανώνει ή/και συμμετέχει σε τεχνικά και επιστημονικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εξειδικευμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, κ.λπ.  

• οργανώνει  εκπαιδευτικά  προγράμματα  και  παράγει  ενημερωτικό  και  εκπαιδευτικό  υλικό  για 
ιδιώτες και επαγγελματικές ενώσεις σε θέματα εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ. 

Κύριοι στρατηγικοί στόχοι του ΚΑΠΕ είναι: 

• η υποστήριξη της εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής 
• η ανάπτυξη και προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ και ΟΧΕ/ΕΞΕ 
• η ενίσχυση και ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας ΑΠΕ 
• η  υποστήριξη  των  ώριμων  αγορών  ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ,  με  εξειδικευμένα  προϊόντα  και  υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας, ως ένα σημαντικό μέσο για την ορθολογική ανάπτυξη των αγορών αυτών στη 
χώρα μας.  

Παράλληλα, το ΚΑΠΕ διαχρονικά επιδιώκει :  

• την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας και βιωσιμότητάς του  
• την απόκτηση Επιστημονικής και Τεχνολογικής Αριστείας  
• την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του 
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• την ενδυνάμωση και την επέκταση της παρουσίας του στη Διεθνή Ενεργειακή Αγορά, πέραν της 
ελληνικής και της ευρωπαϊκής  

• την ενίσχυση του ρόλου του σε θέματα εφαρμογής  της ενεργειακής πολιτικής και ενεργειακού 
σχεδιασμού, στους τομείς της αρμοδιότητάς του. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του,  το  KAΠE  έχει  ήδη  συμμετάσχει  σε  περισσότερα  από  600 
ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά έργα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται έργα εφαρμοσμένης έρευνας και 
ανάπτυξης,  επιδεικτικά  έργα,  μελέτες  ανάλυσης  ενεργειακής  πολιτικής,  ανάπτυξη  ενεργειακών 
πληροφορικών  συστημάτων  και  ενεργειακών  μοντέλων,  μελέτες  βιωσιμότητας  επενδύσεων, 
τεχνικοοικονομικές  μελέτες,  μελέτες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  έρευνες  αγοράς,  καθώς  και 
δραστηριότητες  για  την  προώθηση  της  χρήσης  των  AΠE/OXE/EΞE.  Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των 
έργων  αυτών,  το  KAΠE  έχει  αναπτύξει  συνεργασία  με  μεγάλο  αριθμό  δημόσιων  και  ιδιωτικών 
φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 
Το  ΚΑΠΕ,  αποτελεί  επίσης  το  βασικό  μοχλό  για  την  υλοποίηση  των  Εθνικών  Επενδυτικών 
Προγραμμάτων  ΑΠΕ  και  ΟΧΕ/ΕΞΕ,  συμβάλλοντας  ουσιαστικά  στην  αξιολόγηση  επενδυτικών 
προτάσεων,  την τεχνική παρακολούθηση των έργων,  την ενημέρωση των επενδυτών και στη λήψη 
αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής και του προγραμματισμού των επενδύσεων στις ΑΠΕ και 
ΟΧΕ/ΕΞΕ. 

 
Βιοκλιματικό κτίριο γραφείων ΚΑΠΕ 
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2. ΑΠΕ & ΕΑ Στόχοι, Εξελίξεις και Προοπτικές 
Ενότητα 2.1 
Διεθνείς εξελίξεις και εθνική στρατηγική στους τομείς των ΑΠΕ 
και της ΕΑ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από δράσεις και μέτρα ώστε 
να επιτύχει  την περαιτέρω ανάπτυξη  των  τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΑ,  στο πλαίσιο αντιμετώπισης  της 
κλιματικής  αλλαγής.  Η  πιο  σημαντική  πρωτοβουλία,  που  σχετίζεται  με  την  ανάπτυξη  μιας  κοινής 
ευρωπαϊκής  πολιτικής  για  την  ενέργεια  συμφωνήθηκε  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  το  Μάρτιο  του 
2007, αναφέρεται σε ένα συνολικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης.  
 
Το  κοινό  Σχέδιο  Δράσης,  βασίζεται  στην  πρόταση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  μια «Ενεργειακή 
Πολιτική  για  την  Ευρώπη»  και  καθορίζει  ένα  μελλοντικό  πολιτικό  πρόγραμμα  προτείνοντας 
παράλληλα και τις αντίστοιχες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.  

 

Η ουσιαστική υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων που προβλέπονται σε αυτή την απόφαση 
και  των δεσμεύσεων  των κρατών‐μελών,  συνοψίζεται στην επίτευξη  των στρατηγικών στόχων που 
αναφέρονται ως  τα  τρία εικοσάρια, «20‐20‐20»:  μείωση  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
20%  σε  σύγκριση  με  τα  επίπεδα  του  1990,  αύξηση  του  μεριδίου  των  ανανεώσιμων  πηγών  στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%, και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 
έως το 2020.  
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Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  προχώρησε  μέσα  στο 2009  σε  κάποιες  νέες  θέσεις  και 
προτάσεις  για  την  επίτευξη  των  στόχων  αυτών,  με  την  ψήφιση  οδηγιών,  την  τροποποίηση 
παλαιοτέρων, το σχεδιασμό νέων κανονισμών καθώς και την υιοθέτηση ολοκληρωμένων δράσεων. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστρώσει το  
Στρατηγικό  Σχέδιο  Ενεργειακών  Τεχνολογιών  ‐  ΣΕΤ  (Strategic  Energy  Technology  Plan,  SET‐Plan 
2020) το οποίο στοχεύει στο να προχωρήσουν ταχύτερα οι ενεργειακές τεχνολογίες σε ένα μέλλον με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα.  
 
Το  Σχέδιο  ΣΕΤ  θα  συμβάλλει  στην  επιτάχυνση  του  ρυθμού  ανάπτυξης  και  ευρείας  εφαρμογής 
καθαρών, βιώσιμων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσει την 
πρωτοπορία της ΕΕ στους σχετικούς τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες αυτές θα 
καταστήσουν επίσης δυνατή την επίτευξη των φιλόδοξων ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ 
για το 2020 (τετραπλασιάζοντας το σύνολο των επενδύσεων στην ενεργειακή Ε&Α, ειδικότερα στον 
τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης), όπως και την πρόθεση της ΕΕ για 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. 
 
Η  υλοποίηση  του  Σχεδίου  ΣΕΤ  σημείωσε  ικανοποιητική  πρόοδο  το  2009  καθώς  οι  Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες (ΕΒΠ)  κατάρτισαν τους οδικούς τους χάρτες στον τομέα της τεχνολογίας 
(2010  ‐ 2020) και εργάζονται για τη θέσπιση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  ενώ ο 
Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Έρευνας στον τομέα της Ενέργειας (EΣΕΕ) είναι έτοιμος να δρομολογήσει 
τις πρώτες του ερευνητικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται παράλληλα η πρωτοβουλία «Έξυπνες 
πόλεις»  η  οποία  έχει  προταθεί ως  ένα πρώτο  εργαλείο  για  τη μαζική υιοθέτηση  των  τεχνολογιών 
ενεργειακής απόδοσης από την αγορά, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών δικτύων.  
  
Οι ΕΒΠ που αναφέρθηκαν προηγουμένως αφορούν μεταξύ άλλων την αιολική ενέργεια, την ηλιακή, 
τις  τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα,  τα ηλεκτρικά δίκτυα,  τη βιο‐ενέργεια, όπου 
και  προβλέπονται  να  γίνουν  ερευνητικές  δράσεις  και  προγράμματα  ώστε  να  υποστηριχθούν  στο 
πλαίσιο  ανάπτυξης  ώριμων  και  εμπορικά  έτοιμων  εφαρμογών  για  την  επίτευξη  των  ευρωπαϊκών 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων.  
 
Η πιο σημαντική ίσως θεσμική μεταβολή στο χώρο της ενέργειας κατά το 2009, αποτέλεσε η ψήφιση 
της  Οδηγίας  σχετικά  με  την  Προώθηση  της  Χρήσης  Ενέργειας  από  Ανανεώσιμες  Πηγές 
(2009/28/ΕΚ),  η  οποία  αποτελεί  ένα  ιστορικό  ορόσημο  για  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία.  Θέτει  ως 
συνολικό  στόχο  το  20%  της  τελικής  κατανάλωσης  ενέργειας  της  ΕΕ‐27  να  προέρχεται  από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020. Για την Ελλάδα ο αντίστοιχος στόχος προσδιορίζεται στο 18%.  
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Η Oδηγία παρέχει την απαιτούμενη πολιτική στήριξη στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι 
οποίες  παρουσιάζουν  τεράστιες  προοπτικές  οικονομικής  ανάπτυξης  και  δημιουργίας  θέσεων 
απασχόλησης.  Συγκεκριμένα,  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ‐27  υποχρεώνονται  δυνάμει  της  Οδηγίας  να 
υποβάλλουν ως τις 30/06/2010 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια  (ΕΣΔΑΕ) βάσει 
υποδείγματος που παρέχεται από την ΕΕ.  
 
Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία για τη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ: 
 
• Τίθεται νομικά δεσμευτικός στόχος 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 

μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 10% συμμετοχής τους στον τομέα μεταφορών 
• Προβλέπεται  για  πρώτη  φορά  αξιοποίηση  των  ΑΠΕ  για  όλες  τις  ενεργειακές  χρήσεις 

(ηλεκτροπαραγωγή, ψύξη/ θέρμανση, μεταφορές/βιοκαύσιμα) 
• Η  εξειδίκευση  σε  εθνικούς  στόχους  στηρίζεται  στο  ΑΕΠ  με  σημείο  εκκίνησης  το  ποσοστό 

συμμετοχής των ΑΠΕ σε κάθε κράτος‐μέλος κατά το έτος 2005, με το συγκεκριμένο ποσοστό για 
την Ελλάδα να προσδιορίζεται στο 18% 

• Προτείνεται    εμπορία  εγγυήσεων  προέλευσης  και  παράλληλα    δυνατότητα  διατήρησης  των 
εθνικών συστημάτων υποστήριξης (π.χ. feed‐in tariffs).  

 
Σημαντική  εξέλιξη  στα  θέματα  αυτά,  κατά  το  2009  στην  Ελλάδα,  υπήρξε  η  ψήφιση  του  Νόμου 
3734/2009  (ΦΕΚ  Α'  8/28‐1‐09):  «Προώθηση  της  συμπαραγωγής  δύο  ή  περισσότερων  χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις».  
 
Με  το  νόμο  αυτό  γίνεται  εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  2004/8/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της 
συμπαραγωγής  ενέργειας  βάσει  της  ζήτησης  για  χρήσιμη  θερμότητα  στην  εσωτερική  αγορά 
ενέργειας  και  για  την  τροποποίηση  της  Οδηγίας  92/42/ΕΟΚ  (ΕΕ  L  52/50)  και  συμπλήρωση  του 
νομικού  πλαισίου  για  την  προώθηση  της  συμπαραγωγής  δύο  ή  περισσότερων  χρήσιμων  μορφών 
ενέργειας. 
 
Ο νόμος αυτός έχει τροποποιητικές διατάξεις σε σχέση με τους Ν.3468/2006 και Ν. 3199/2003, και 
εισάγει τα παρακάτω βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της αγοράς Φ/Β και των ΑΠΕ γενικότερα: 

• Απλοποιείται  σε  κεντρικό  επίπεδο  η  διαδικασία  έκδοσης  των  αδειών  εγκατάστασης  και 
λειτουργίας,  οι  οποίες  πλέον  εκδίδονται  με  Υπουργική  Απόφαση  και  όχι  με  Κοινή  Υπουργική 
Απόφαση. 
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• Προς  άρση  της  εικονικής  «συμφόρησης»  δικτύων  προβλέπεται  ενιαίο  πλαίσιο  χορήγησης 
Προσφορών  Σύνδεσης  (Π.  Σ.),  παύση  ισχύος  παλαιών  Π.Σ.  βάσει  μεταβατικών  διατάξεων  και 
διάρκεια  νέων  Π.Σ.  3  έτη  με  δυνατότητα  ανανέωσης  μόνο  εάν  έχει  εκδοθεί  η  οικεία  άδεια 
εγκατάστασης. 

• Εκλογικεύονται οι αποκλειστικές προθεσμίες που ετέθησαν με το Ν. 3468/2006 κι έτσι αίρεται ο 
κίνδυνος ακυρότητας των πράξεων. 

• Απαλείφεται  ο  όρος  «θεώρηση»  αντί  οικοδομικής  άδειας  και  γίνεται  πρόβλεψη  για«έγκριση 
εργασιών» για τις μη δομικές κατασκευές των αιολικών και Φ/Β σταθμών.  

 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπει νέες τιμές πώλησης για την παραγόμενη από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς  ηλεκτρική  ενέργεια  λαμβάνοντας  υπόψη  την  τεχνολογική  πρόοδο  που  οδήγησε  σε 
σημαντική  μείωση  του  κόστους  εγκατάστασης  κατά  τη  χρονική  περίοδο  2007‐2008  αλλά  και  τις 
διατυπωμένες  προσδοκίες  του  κλάδου  για  σημαντική  αύξηση  της  απόδοσής  τους  με  ταυτόχρονη 
περαιτέρω μείωση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασής τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και ένα νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
Κτίρια,  στοχεύοντας  να  βοηθήσει  στη  ανάπτυξη  λογικής  διεσπαρμένης  παραγωγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών στον οικιακό τομέα αναφορικά 
με  τη  ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.  Ειδικότερα, σε συνέχεια  της έκδοσης του Ν.3734/2009, με  την 
Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  της  4ης  Ιουνίου  2009  (ΦΕΚ  Β  1079/4.6.2009)  θεσπίστηκε  Ειδικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒΣ) σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
δώματα και στέγες κτιρίων.  
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Το Πρόγραμμα αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων μέχρι 10 kWp  σε κατοικίες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά και εφαρμόζεται από την 1η 
Ιουλίου 2009.   Η  τιμή  της παραγόμενης από  το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής  ενέργειας που 
εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται τα 
έτη  2009,  2010  και  2011  και  μειώνεται  κατά  5%  ετησίως  για  τις  Συμβάσεις  Συμψηφισμού  που 
συνάπτονται το διάστημα από 01.01.2012 μέχρι και 31.12.2019.  
 
Το Πρόγραμμα αυτό δίνει κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, 
ώστε  ο  οικιακός  καταναλωτής  ή  μία  μικρή  επιχείρηση  να  κάνουν  απόσβεση  του  συστήματος  που 
εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) 
που παρέχουν στο δίκτυο. 
 
Παράλληλα,  έχουν  ήδη  εκδοθεί  (α)  απόφαση  του  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  «Όροι  εγκατάστασης 
Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων  μέχρι  10  kW  στα  δώματα  και  τις  στέγες  των  κτιρίων»  (ΦΕΚ 
344/20.07.2009) που ρυθμίζει σχετικά πολεοδομικά θέματα και (β) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του ΥΠΟΙΟ για τη φορολογική αντιμετώπιση των ΦΒΣ μέχρι 
10 kWp που θα εγκατασταθούν μέσω αυτού του Προγράμματος. 
 
Παράλληλα,  με  αφετηρία  το  Ν.3734/2009  αναμένεται  να  διευκολυνθούν  οι  επενδύσεις  στη 
γεωθερμία  και    η  χρήση  της  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις,  ενώ  ολοκληρώθηκαν  οι  αντίστοιχες 
αλλαγές  στις εκτελεστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις. Αυτές προσβλέπουν σε: 
 
• Απλοποίηση και  τυποποίηση της αδειοδότησης χρήσης γεωθερμίας για οικιακή χρήση  (αβαθής 

γεωθερμία). 
• Επέκταση  της  χρήσης  σε  αγροτικές  εγκαταστάσεις  (θερμοκήπια),  καθορισμός  μίας 

τυποποιημένης και ενιαίας άδειας ενώ επιτρέπεται η χρήση κλειστών συστημάτων σε περιοχές 
όπου απαγορεύονται οι γεωτρήσεις. 

• Τροποποίηση της ΥΑ περί διαδικασίας διαγωνισμών μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας σε μεγάλα 
γεωθερμικά πεδία, κάνοντας σαφέστερη και πλήρως διάφανη τη διαδικασία.  
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Παράλληλα, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική  χρήση,  δρομολογήθηκαν  οι  απαραίτητες  νομοθετικές  και  κανονιστικές  ρυθμίσεις  ώστε  να 
υπάρξει  πλήρη  ενσωμάτωση  διατάξεων  και  μέτρων  που  προβλέπονται  από  Κοινοτικές  Οδηγίες. 
Ειδικότερα, σε συνέχεια του Ν. 3661/2008 για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, 
ολοκληρώνεται η διαδικασία για  την ανάπτυξη  του Κανονισμού που θα καθορίζει  τη μεθοδολογία 
υπολογισμού  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ),  ενώ  ήδη  ολοκληρώθηκε  και  η 
δημόσια διαβούλευσή του.  
 
Σύμφωνα  και  με  το  νόμο,  τα  κτίρια  θα  κατηγοριοποιούνται  και  θα  καθορίζονται  οι  ελάχιστες 
απαιτήσεις  για  την ενεργειακή  τους απόδοση,  ενώ προβλέπεται και αναθεώρηση των απαιτήσεων 
αυτών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.  
 
Παράλληλα,  θα  εκδίδεται  πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων,  το  οποίο  θα  είναι 
απαραίτητο  για  την  ενοικίαση  ή  την  πώλησή  τους.  Επιπρόσθετα,  καθιερώνονται  πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων θέρμανσης, καθώς και των εγκαταστάσεων κλιματισμού τους.  
 
Η χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  θα γίνεται από ειδικευμένους και 
διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Επίσης σε φάση ολοκλήρωσης είναι και ο νέος νόμος 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες στο 
πλαίσιο  της  εναρμόνισης  με  την  Οδηγία  2006/32/ΕΚ.  Ο  νόμος  αυτός  θα  καθορίζει  το  πλαίσιο 
δράσεων και προγραμμάτων για την επίτευξη του εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας στην 
τελική κατανάλωση κατά 9% μέχρι το 2016, τις υποχρεώσεις των εταιρειών διανομής ενέργειας, τον 
υποδειγματικό  ρόλο  που  θα  πρέπει  να  διαδραματίσει  ο  δημόσιος  τομέας  στο  πλαίσιο  επίτευξης 
αυτού  του  στόχου,  ενώ  για  πρώτη  φορά  θα  ρυθμίζονται  και  τα  θέματα  για  τη  λειτουργία  των 
επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 
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Επίσης ψηφίστηκε η Οδηγία 2009/29/ΕΚ, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με 
στόχο  τη  βελτίωση  και  την  επέκταση  του  συστήματος  εμπορίας  δικαιωμάτων  εκπομπής  αερίων 
θερμοκηπίου  της  Κοινότητας.  Η  οδηγία  αυτή  περιλαμβάνει  σημαντικές  τροποποιήσεις  στη 
διαδικασία εκχώρησης της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων, τον πλειστηριασμό και ισχύ τους, τα 
σχετικά  εθνικά  μέτρα  εφαρμογής  που  θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  και  σχετικά  θέματα 
παρακολούθησης των κατανομών και των δικαιωμάτων.  
 
Η  οδηγία  αυτή,  ορίζει  επίσης  διατάξεις  για  τον  προσδιορισμό  και  την  υλοποίηση  αυστηρότερης 
δέσμευσης της Κοινότητας που θα αφορά στη μείωση των εκπομπών μεγαλύτερη του 20%, η οποία 
θα αρχίσει να ισχύει μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές που 
θα οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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Ενότητα 2.2 
Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Ισοζύγιο 

Η κατάσταση των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

 
Η  συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στο  εθνικό  ενεργειακό  ισοζύγιο  είναι  της  τάξης  του  5,6%,  σε  επίπεδο 
συνολικής  ακαθάριστης  εγχώριας  κατανάλωσης,  και  της  τάξης  του  17,7%,  σε  επίπεδο  εγχώριας 
παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ το 2008 ήταν 1,8 
Mtoe, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν 1,2 Mtoe. Εξ’ αυτών 600 ktoe περίπου οφείλονται 
στη χρήση βιομάζας στα νοικοκυριά, 264 ktoe στη χρήση βιομάζας στη βιομηχανία για ίδιες ανάγκες 
(συνολικό ποσοστό της βιομάζας 53,6%), από την παραγωγή βιοκαυσίμων 63 ktoe (3,5%), 357 ktoe 
(19,7%) από την παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών, 193 ktoe (10,7%) από την παραγωγή των 
αιολικών, 174 ktoe (9,6%) από την παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων, 35 ktoe (2%) από 
το βιοαέριο,  κυρίως για  την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  και 17 ktoe  (1%)  από  την παραγωγή 
γεωθερμικών συστημάτων. 
 
Η  συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στην  ακαθάριστη  εγχώρια  κατανάλωση  ενέργειας  είναι  σταθερή  και 
κυμαίνεται  σε  ποσοστό  της  τάξεως  του  5,5  ‐  6,5%.  Ο  λόγος  είναι  ότι  η  παραγωγή  πρωτογενούς 
ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στη βιομάζα που καταναλώνεται στον οικιακό 
τομέα  και  στα  μεγάλα  υδροηλεκτρικά  που  παραμένουν  σε  σταθερά  ποσοστά  και  που  δεν 
επηρεάζονται  από  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  πολιτικής.  Η  συνολική  συνεισφορά  των  ΑΠΕ,  αν 
αφαιρέσει  κανείς  τη  βιομάζα  στον  οικιακό  τομέα  και  τα  μεγάλα  υδροηλεκτρικά,  παρουσιάζει  μια 
σταθερά ανοδική πορεία λόγω των μέτρων οικονομικής υποστήριξης.  
 
Η ηλεκτροπαραγωγή από «συμβατικές» ΑΠΕ στην Ελλάδα (μη συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 
υδροηλεκτρικών  και  των  αντλητικών)  παρουσιάζει  σημαντική  αύξηση  τα  τελευταία  χρόνια  και 
αντιστοιχεί στο 4,3% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά κυρίως 
σε αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, σε μικρό βαθμό τη βιομάζα ενώ ήδη γίνεται πολύ αισθητή και η 
συνεισφορά των φωτοβολταϊκών.  
 
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  μεγάλα  υδροηλεκτρικά  (εξαιρώντας  την  παραγωγή  από  άντληση),  η 
ηλεκτροπαραγωγή  από  ΑΠΕ  είναι  στα  επίπεδα  του  9%  της  ακαθάριστης  εγχώριας  κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
H παραγωγή θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται κυρίως από τις θερμικές χρήσεις της βιομάζας, 
τα ενεργητικά ηλιακά, και τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας 
ηλιακών συλλεκτών κατά  τις  τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει  την Ελλάδα στη δεύτερη θέση σε 
εγκατεστημένη επιφάνεια συλλεκτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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Ωστόσο,  η  κύρια  παραγωγή  θερμότητας  από  βιομάζα  προέρχεται  είτε  από  καύση  βιομάζας  στον 
οικιακό  τομέα,  είτε  από  υπολείμματα  βιομάζας  σε  βιομηχανικές  μονάδες  κατεργασίας  ξύλου, 
τροφίμων, βάμβακος, κ.λπ. όπου και χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες. Θα μπορούσε κανείς να πει 
ότι η ελληνική αγορά θερμότητας από ΑΠΕ είναι σε στάδιο εκκίνησης. Ένα προνομιακό πεδίο για τη 
θερμική  διείσδυση  των  ΑΠΕ φαίνεται  να  είναι  ο  κτιριακός  τομέας,  σε  συνδυασμό  πάντοτε  με  την 
αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας για τα «κτίρια αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας».  
 
Η  χρήση  των  βιοκαυσίμων  στην  Ελλάδα  είναι  επίσης  σε  φάση  εκκίνησης  και  σύμφωνα  με  την 4η 
Εθνική Έκθεση της Ελλάδας στο τέλος του 2008 λειτουργούσαν 14 εταιρίες παραγωγής βιοντήζελ με 
δυναμικότητα 575.000 τόνους. Η παραγωγή βιοντήζελ για το 2008 ήταν 69.356 τόνοι. 
 
Επιπλέον  στην  χώρα  μας  δραστηριοποιούνται  και  4  εταιρείες  εμπορίας  βιοντήζελ  (εισαγωγή  από 
χώρες  Ε.Ε.).  Παράλληλα,  τουλάχιστον  8  εταιρείες  έχουν  ανακοινώσει  τα  σχέδια  τους  για  την 
κατασκευή και άλλων μονάδων παραγωγής βιοντήζελ, μικρής, μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας, 
σε διάφορα σημεία της χώρας, με εκτιμώμενη έναρξη παραγωγής το δεύτερο εξάμηνο του 2009, αν 
τα σχέδια αυτά τελικά υλοποιηθούν. 
 
Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση εκκίνησης η προσοχή μας έχει στραφεί προς το βιοντήζελ, 
θα  πρέπει  σύντομα  να  εξεταστεί  και  η  προοπτική  της  βιοαιθανόλης  με  όρους  κόστους‐οφέλους. 
Προς  το  παρόν  η  εισαγωγή  βιοαιθανόλης  στην  ελληνική  αγορά  καυσίμων,  δεν  αναμένεται  να 
ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2010. 
 
Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (μη συμπεριλαμβανομένων  των 
αντλητικών),  ήταν  3.551 MW  στο  τέλος  του  2008  με  σταθερά  αυξανόμενη  εξέλιξη  να  έχουν  τα 
αιολικά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και η βιομάζα (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1: Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (MW), Επιφάνεια Ηλιακών Συλλεκτών και Βιοκαύσιμα  

Τεχνολογία ΑΠΕ   1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Σύνολο  2.411  2.515  2.541  2.552  2.552  2.552  2.551  2.757  2.896  3.068  3.299  3.369  3.388  3.473  3.597  3.621  3.902  4.044  4.250 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια  2.408  2.512  2.523  2.523  2.523  2.523  2.522  2.728  2.856  2.959  3.072  3.076  3.078  3.079  3.099  3.105  3.124  3.150  3.176 

 εκ των οποίων αντλητικά 
συστήματα  315  315  315  315  315  315  315  520  615  615  699  699  699  699  699  699  699  699  699 

     Υ/Η ‐1 MW*  2  2  2  2  3  3  3  4  5  8  14  15  17  19  23  25  31  37  44 

     Υ/Η 1‐10 MW*  28  28  39  39  39  39  39  39  40  42  42  45  45  50  59  64  77  95  114 

     Υ/Η 10+MW*  2.063  2.167  2.167  2.167  2.166  2.166  2.165  2.165  2.197  2.294  2.317  2.317  2.317  2.311  2.317  2.317  2.317  2.319  2319 

Γεωθερμία  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Φωτοβολταϊκά  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  5  9  12 

Αιολική Ενέργεια  1  1  16  27  27  27  27  27  38  109  226  270  287  371  472  491  749  846  1022 

Βιοαέριο  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  22  22  22  24  24  24  39  40 

Επιφάνεια Ηλιακών 
Συλλεκτών  (1000 m2)  1.448  1.610  1.759  1.878  1.991  2.101  2.168  2.228  2.381  2.440  2.941  2.992  3.050  3.140  3.246  3.047  3.296  3.573  3.871 

Βιοκαύσιμα (τόννους)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  395.000  575.000  575.000 

* δεν συμπεριλαμβάνεται η ισχύς των αντλητικών 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ χωρίς μεγάλα υδροηλεκτρικά 
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Ειδικότερα, από 1 μόλις MW συνολικής ισχύος των αιολικών πάρκων το 1990, στο τέλος του 2008, 
λειτουργούσαν Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1.022 MW. 
 
Τα μικρά υδροηλεκτρικά έφθασαν τα 158 MW στο τέλος του 2008 από τα 43 MW της ΔΕΗ το 1997. 
Τέλος,  οι  εγκαταστάσεις  ηλεκτροπαραγωγής  από  βιοαέριο  ΧΥΤΑ  στην  Θεσσαλονίκη,  επεκτάθηκαν 
κατά 5 MW και, συμπαραγωγής από βιοαέριο λυμάτων στα Λιόσια κατά 9,7 MW, ανεβάζοντας έτσι 
το σύνολο ηλεκτρικής ισχύος μαζί με την Ψυτάλλεια, σε 29 και 10 MW αντίστοιχα.  
 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2008 έφθασε τις 6,6 TWh περίπου και προήλθε, κατά 
63% από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  (4149 GWh),  κατά 34% από αιολικά πάρκα  (2242 GWh), 191 
GWh  (3%)  παρήχθησαν από  βιοαέριο,  ενώ υπήρχε  και  μία  μικρή  παραγωγή από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2: Μικτή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) 

Τεχνολογία ΑΠΕ   1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Σύνολο  2.023  3.183  2.417  2.686  2.973  3.843  4.556  4.156  3.949  5.028  4.562  3.560  4.240  6.459  6.450  6.999  8.077  5.356  6.586 

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια  2.021  3.181  2.408  2.639  2.936  3.808  4.518  4.119  3.876  4.865  4.111  2.725  3.463  5.332  5.205  5.610  6.292  3.377  4.149 

εκ των οποίων 
αντλητικά 
συστήματα  228  72  186  259  243  253  156  214  149  237  418  628  663  566  533  593  427  785  837 

     Υ/Η ‐1 MW*  6  5  5  5  8  7  7  11  8  18  26  40  58  76  91  106  89  118  117 

     Υ/Η 1‐10 MW*  54  70  43  77  97  89  119  138  137  164  140  95  92  169  212  218  299  177  207 

     Υ/Η 10+MW*  1.733  3.034  2.174  2.297  2.589  3.460  4.236  3.756  3.582  4.446  3.527  1.962  2.650  4.521  4.369  4.693  5.477  2.297  2.987 

Αιολική Ενέργεια  2  2  8  47  37  34  38  37  73  162  451  756  651  1.021  1.121  1.266  1.699  1.818  2.242 

Βιοαέριο  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  79  126  105  123  122  85  160  191 

Φωτοβολταϊκά  0,1  0,0  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,5  0,6  0,8  0,9  1,3  1,4  5 

* δεν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή των αντλητικών 
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Η  ακαθάριστη  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  την  ίδια  χρονιά  ήταν  63,7  TWh.  Η  εξέλιξη  της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ φαίνεται στο Διάγραμμα 2.  
 
Για  το  2008  η  συνολική  πρωτογενής  παραγωγή  θερμότητας  ήταν  της  τάξεως  των  46.000  TJ, 
προερχόμενη  κυρίως  από  τη  βιομάζα  και  σε  μικρότερο  ποσοστό  από  την  ηλιακή  ενέργεια  και  το 
βιοαέριο αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 2: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς μεγάλα υδροηλεκτρικά 
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Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ το 2008 (Πίνακας 3) ήταν 1,8 Mtoe, ενώ στις αρχές της 

δεκαετίας  του 90  ήταν 1,2 Mtoe.  Εξ αυτών 600 ktoe  περίπου οφείλονται στη  χρήση βιομάζας στα 

νοικοκυριά, 264 ktoe  στην χρήση βιομάζας στη βιομηχανία για ίδιες ανάγκες (συνολικό ποσοστό της 

βιομάζας  53,6%),  από  την  παραγωγή  βιοκαυσίμων  63  ktoe  (3,5%),  357  ktoe  (19,7%)  από  την 

παραγωγή  των υδροηλεκτρικών σταθμών, 193 ktoe  (10,7%)  από  την παραγωγή  των αιολικών, 174 

ktoe (9,6%) από την παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων, 35 ktoe (2%) από το βιοαέριο, 

κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και 17 ktoe (1%) από την παραγωγή γεωθερμικών 

συστημάτων. 

 

Η εξέλιξη της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ φαίνεται στο Διάγραμμα 3.  
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Πίνακας 3: Πρωτογενής Παραγωγή από ΑΠΕ (ktoe) 

   1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια  174  274  207  227  253  328  389  354  334  419  354  235  298  459  448  483  541  291  357 

 εκ των οποίων 
αντλητικά 
συστήματα  20  6  16  22  21  22  13  18  13  20  36  54  57  49  46  51  37  68  72 

     Υ/Η ‐1 MW*  1  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  5  7  8  9  8  10  10 

     Υ/Η 1‐10 MW*  5  6  4  7  8  8  10  12  12  14  12  8  8  15  18  19  26  15  18 

     Υ/Η 10+MW*  149  261  187  198  223  298  365  323  308  383  304  169  228  389  376  404  471  198  257 

Βιομάζα  893  897  899  899  894  897  908  911  907  911  945  938  948  910  917  957  931  1.005  970 

   στον Οικιακό       

   Τομέα  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  702  755  599 

     στη      

     Βιομηχανία κτλ  191  195  196  197  191  195  206  209  205  209  243  236  246  207  215  255  229  250  264 

Βιοκαύσιμα  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  42  83  63 

Αιολική Ενέργεια  0  0  1  4  3  3  3  3  6  14  39  65  56  88  96  109  146  156  193 

Φωτοβολταϊκά  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Ηλιακή Ενέργεια  56  63  70  75  79  82  86  89  93  97  99  101  99  99  108  101  109  160  174 

Βιοαέριο  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  33  48  36  36  33  33  35  35 

Γεωθερμία  3  3  3  3  4  3  3  2  3  2  2  2  1  1  1  1  11  14  17 

Σύνολο  1.127  1.237  1.180  1.209  1.233  1.314  1.389  1.361  1.343  1.443  1.439  1.373  1.451  1.592  1.606  1.684  1.814  1.744  1.809 

Σύνολο χωρίς 
ανλητικά  1.107  1.231  1.164  1.187  1.212  1.292  1.376  1.342  1.330  1.423  1.403  1.319  1.393  1.544  1.560  1.633  1.777  1.676  1.737 

Σύνολο χωρίς 
μεγάλα Υ/Η 
αντλητικά, και 
Βιομάζα στον 
Οικιακό τομέα 

256  268  274  287  287  292  309  317  320  338  397  448  463  452  482  527  561  641  881 

 

 

* δεν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή των αντλητικών 
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Διάγραμμα 3: Πρωτογενής Παραγωγή από ΑΠΕ 
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Πίνακας 4: Συμμετοχή των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Ισοζύγιο  

Τεχνολογία ΑΠΕ  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Πρωτογενής 
Παραγωγή από ΑΠΕ 
(ktoe)  1.127  1.237  1.180  1.209  1.233  1.314  1.389  1.361  1.343  1.443  1.439  1.373  1.451  1.592  1.606  1.684  1.814  1.744  1.809 

Παραγωγή από ΑΠΕ 
χωρίς μεγάλα Υ/Η, 
αντλητικά, και 
Βιομάζα στον 
Οικιακό τομέα 
(ktoe) 

256  268  274  287  287  292  309  317  320  338  397  448  463  452  482  527  561  641  881 

 

 

Ακαθάριστη 
Εγχώρια 
Κατανάλωση (ktoe)  22.338  22.512  23.174  22.746  23.709  24.228  25.476  25.688  26.987  26.867  28.217  29.061  29.856  30.307  30.773  31.352  31.509  33.488  31.938 

Συμμετοχή των ΑΠΕ 
στην Ακαθάριστη 
Εγχώρια 
Κατανάλωση (ktoe)  5,0%  5,5%  5,1%  5,3%  5,2%  5,4%  5,5%  5,3%  5,0%  5,4%  5,1%  4,7%  4,9%  5,3%  5,2%  5,2%  5,8%  5.2%  5,7% 

Σύνολο ΑΠΕ, εκτός 
μεγάλων Υ/Η, 
αντλητικών και 
Βιομάζας στον 
Οικιακό τομέα 
(ktoe)  1,1%  1,2%  1,2%  1,3%  1,2%  1,2%  1,2%  1,2%  1,2%  1,3%  1,4%  1,5%  1,6%  1,49%  1,57%  1,68%  1,91%  2,16%  2,76% 
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Η  συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στην  ακαθάριστη  εγχώρια  κατανάλωση  ενέργειας  είναι  σταθερή  και 
κυμαίνεται γύρω από ένα ποσοστό της τάξης του 5,5‐6,5% (Πίνακας 4). Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή 
πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται  κατά μεγάλο ποσοστό στην εμπορική βιομάζα και στα 
μεγάλα  υδροηλεκτρικά,  που  παραμένουν  σε  σταθερά  ποσοστά  και  που  δεν  επηρεάζονται  από  τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία πολιτικής.  

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, η συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ, αν αφαιρέσει κανείς τη βιομάζα 
στον οικιακό τομέα και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική πορεία λόγω των 
μέτρων  οικονομικής  υποστήριξης.  Δεδομένης  πάντως  της  αύξησης  της  ζήτησης  ενέργειας  και  της 
συνεχόμενης αύξησης  της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης,  το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται  να 
μεταβάλλεται.  
 
Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών παρουσιάζουν διακύμανση του ποσοστού συμμετοχής 
των  ΑΠΕ  στην  ηλεκτροπαραγωγή  10‐12%,  η  οποία  οφείλεται,  κυρίως,  στη  μεταβλητότητα  της 
λειτουργίας  των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών που εξαρτάται,  από  το επίπεδο  των υδατικών 
αποθεμάτων, ενώ οι «συμβατικές ΑΠΕ» έχουν μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή που έφθασε το 
4,3% το 2008. Σημειώνεται ότι το 9% του 2008, δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό για τους εξής 
λόγους : 
 
Τα  μεγάλα  υδροηλεκτρικά  στην  Ελλάδα  είναι  σχεδόν  αποκλειστικά  τύπου  φράγματος, 
χρησιμοποιούνται κυρίως για φορτία αιχμής και η παραγωγή τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
υδάτων  στα  φράγματα.  Το  ποσοστό  9%  αντιστοιχεί  σε  αυξημένη  χρήση  των  μεγάλων 
υδροηλεκτρικών δεδομένου ότι το 2008 ήταν χρονιά καλής υδραυλικότητας. 
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Πίνακας 5: % Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (GWh) 

Τεχνολογία ΑΠΕ  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Σύνολο ΑΠΕ  2.023  3.183  2.417  2.686  2.973  3.843  4.556  4.156  3.949  5.028  4.562  3.560  4.240  6.459  6.450  6.999  8.077  5.356  6.586 

Σύνολο χωρίς 
ανλητικά 

1.795  3.111  2.231  2.427  2.730  3.590  4.400  3.942  3.800  4.791  4.144  2.932  3.577  5.893  5.917  6.406  7.650  4.571 
5.730 

Σύνολο χωρίς 
μεγάλα Υ/Η και 
ανλητικά  

62  77  57  130  141  130  164  186  218  345  617  970  927  1.372  1.549  1.713  2.173  2.274  2.743 
 

Ακαθάριστη 
Κατανάλωση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

35.002  35.815  37.410  38.395  40.623  41.551  42.555  43.507  46.332  49.860  53.843  53.704  54.608  58.471  59.346  60.020  60.789  63.497  63.749 
 
 

Συμμετοχή ΑΠΕ 
στην 
Ακαθάριστη 
Κατανάλωση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

5,8%  8,9%  6,5%  7,0%  7,3%  9,2%  10,7%  9,6%  8,5%  10,1%  8,5%  6,6%  7,8%  11,0%  10,9%  11,7%  13,3%  8,4%  10,3% 
 
 
 

Συμμετοχή ΑΠΕ 
εξαιρουμένων 
των αντλητικών 
Υ/Η στην 
Ακαθάριστη 
Κατανάλωση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

5,1%  8,7%  6,0%  6,3%  6,7%  8,6%  10,3%  9,1%  8,2%  9,6%  7,7%  5,5%  6,6%  10,1%  10,0%  10,7%  12,6%  7,2%  9,0% 
 
 
 
 

 

Συμμετοχή ΑΠΕ 
εξαιρουμένων 
των αντλητικών 
και των 
μεγάλων Υ/Η 
στην 
Ακαθάριστη 
Κατανάλωση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

0,2%  0,2%  0,2%  0,3%  0,3%  0,3%  0,4%  0,4%  0,5%  0,7%  1,1%  1,8%  1,7%  2,3%  2,6%  2,9%  3,6%  3,6%  4,3% 
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Ενότητα 2.3 
Η εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κατανάλωσης 
ενέργειας 
 
Όλοι  οι  μακρoοικονομικοί  δείκτες  στην  Ελλάδα  παρουσιάζουν  σημαντική  βελτίωση  μετά  το  1995. 
Την περίοδο 1990 ‐ 1995,ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 3,6%, ενώ τα έτη 2007‐2008 
ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 2%, ενώ για το 2009 ήταν ‐2%. 
 
Η σαφώς δυσμενέστερη σε σχέση με το παρελθόν κατάσταση της οικονομίας, όπου σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το 2009, η ύφεση στην ελληνική οικονομία 
έφτασε  το  2,5%,  συσχετίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  με  την  εντεινόμενη  συρρίκνωση  των  ιδιωτικών 
επενδύσεων  και,  κατά  δεύτερο  λόγο,  από  τον  περιορισμό  των  καταναλωτικών  δαπανών  των 
νοικοκυριών.  
 
Στους  επιμέρους  τομείς  της  Βιομηχανίας,  οι  περισσότεροι  ακολουθούν  την  τάση  μείωσης  που 
καταγράφεται στο σύνολο, αν και οι ρυθμοί διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. 
 
Η  βιομηχανία  παρουσίαζε  μία  ανοδική  τάση,  κυρίως,  λόγω  του  εκσυγχρονισμού  της  κατά  τα 
τελευταία  χρόνια. Η   αύξηση  της Προστιθέμενης Αξίας  (Π.Α.)  στη βιομηχανία ήταν  της  τάξεως  του 
20%,  την  περίοδο  2000‐2007.  Όμως  μετά  την  περίοδο  2006‐2007  όπου  η  αύξηση  ήταν  σχεδόν 
μηδενική, για την περίοδο 2007‐2008, είχαμε μια αξιοσημείωτη υποχώρηση της τάξεως του 8%, ως 
αποτέλεσμα  της  χρηματοοικονομικής  δυσχέρειας  της  τελευταίας  περιόδου,  που  επηρεάζει  ‐  και 
επηρεάζεται  φυσικά  ‐  την  πλευρά  της  κατανάλωσης  και  είναι  ένας  από  τους  δείκτες  όπου 
αποτυπώνονται με εύγλωττο τρόπο οι τάσεις της ανακοπής της ανόδου αυτής. 
 
Η κατανάλωση τελικής  ενέργειας στην Ελλάδα ήταν σχεδόν σταθερή  την περίοδο 1990‐1994  και η 
ποσότητα κατανάλωσης ήταν γύρω στα 15 Mtoe, αφαιρώντας τις μη ενεργειακές χρήσεις.  
 
Μεταξύ των ετών 1995‐1996 η κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,3%, ενώ από τότε ο 
μέσος  ετήσιος  ρυθμός  αύξησης  είναι  γύρω  στο  2,5%.  Συνολικά,  η  κατανάλωση  τελικής  ενέργειας 
αυξήθηκε κατά  30,7%, την περίοδο 1991‐2008, κυρίως ως συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης. 
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•  Η  ζήτηση  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Ελλάδα  αυξήθηκε  με  γρήγορους  ρυθμούς  από  το 1990.  Η 
κύρια αύξηση προέρχεται από  τον οικιακό  και  τον  τριτογενή  τομέα.  Ειδικά ο  τριτογενής  τομέας 
ήταν το 2008 ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με 19,7 TWh ετήσια 
κατανάλωση. Πρόκειται για ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 250%, σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990, όταν η κατανάλωση του οικιακού τομέα ήταν 5,6 TWh. 

 

•  Ενώ η βιομηχανία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής το 1990 με κατανάλωση 12,1 TWh, το 2008 
παρέμεινε  στην  3η  θέση  με  κατανάλωση  15,4  TWh  και  ποσοστό  αύξησης  24%  σε  σχέση  με  τα 
επίπεδα του 1990. Ο οικιακός  τομέας έχει πλέον μεγαλύτερη κατανάλωση από τον βιομηχανικό 
τομέα, σημειώνοντας κατανάλωση της τάξης των 18,1 TWh  το 2008, σε σύγκριση με 9,1 TWh  το 
1990 δηλ. σχεδόν 100% συνολική αύξηση. 

 

Οι  μεταφορές  είναι  ένας  τομέας  θεμελιώδους  σημασίας  για  την  ανθρώπινη  κοινωνία, 
διευκολύνοντας τη βιομηχανία και το εμπόριο. Παρόλα αυτά έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  
 
Στην Ελλάδα, ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 39% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, 
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 31%. Παράλληλα, οι οδικές μεταφορές 
ευθύνονται για το 80% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών καθώς και 
για το 40% των εκπομπών CO2 και το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων.  
 
Η  μέση  διάρκεια  μετακίνησης  με  αυτοκίνητο  και  με  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  είναι  κατά  15% 
μεγαλύτερη  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  στις  άλλες  ευρωπαϊκές  πόλεις  ενώ  η  μέση  απόσταση 
μετακίνησης  είναι  κατά  26%  λιγότερη    συγκρινόμενη  με  την  μέση  απόσταση  άλλων  ευρωπαϊκών 
πόλεων.  Ο δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ αυτοκινήτων έχει αυξηθεί στην Ελλάδα από 170 αυτοκίνητα /1000 
κατοίκους το 1990, σε 393 αυτοκίνητα/1000 κατοίκους το 2005. 
 
Σύμφωνα  με  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  Ενεργειακής  Απόδοσης,  που  εκπόνησε  το  ΚΑΠΕ  για 
λογαριασμό  του  ΥΠΑΝ,  ο    τομέας  των  μεταφορών  εκτιμάται  ότι  έχει  τα  μεγαλύτερα  περιθώρια 
εξοικονόμησης  ενέργειας  όπως  υπολογίζεται  από  το  σενάριο  εξοικονόμησης  το  οποίο 
προσδιορίζεται  στο  36%  περίπου.  Από  πλευράς  βαρύτητας  έπονται  ο  τριτογενής  και  ο  οικιακός 
τομέας με ποσοστό συμμετοχής σε εξοικονόμηση 30% και 29% αντίστοιχα. 
 
Στην Ελλάδα, ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 39% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, 
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 31%. Παράλληλα, οι οδικές μεταφορές 
ευθύνονται για το 80% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών καθώς και 
για το 40% των εκπομπών CO2 και το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων.  
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Η  μέση  διάρκεια  μετακίνησης  με  αυτοκίνητο  και  με  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  είναι  κατά  15% 
μεγαλύτερη  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  στις  άλλες  ευρωπαϊκές  πόλεις  ενώ  η  μέση  απόσταση 
μετακίνησης  είναι  κατά  26%  λιγότερη    συγκρινόμενη  με  την  μέση  απόσταση  άλλων  ευρωπαϊκών 
πόλεων.  Ο δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ αυτοκινήτων έχει αυξηθεί στην Ελλάδα από 170 αυτοκίνητα /1000 
κατοίκους το 1990, σε 393 αυτοκίνητα/1000 κατοίκους το 2005.  
 
Σύμφωνα  με  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  Ενεργειακής  Απόδοσης,  που  εκπόνησε  το  ΚΑΠΕ  για 
λογαριασμό  του  ΥΠΑΝ,  ο    τομέας  των  μεταφορών  εκτιμάται  ότι  έχει  τα  μεγαλύτερα  περιθώρια 
εξοικονόμησης  ενέργειας  όπως  υπολογίζεται  από  το  σενάριο  εξοικονόμησης  το  οποίο 
προσδιορίζεται  στο  36%  περίπου.  Από  πλευράς  βαρύτητας  έπονται  ο  τριτογενής  και  ο  οικιακός 
τομέας με ποσοστό συμμετοχής σε εξοικονόμηση 30% και 29% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4: Εξέλιξη Βασικών Μακροοικονομικών Δεικτών στην Ελλάδα 
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Δύο βασικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν συνολικά την ενεργειακή ένταση μιας 
χώρας. 
Η ένταση πρωτογενούς ενέργειας και η ένταση τελικής ενέργειας. Η πρώτη εκφράζει την ακαθάριστη 
εγχώρια  κατανάλωση  ενέργειας  ως  προς  τον  ΑΕΠ  (σε  σταθερές  τιμές  2000,  ktoe  ανά  1000  €).  Η 
δεύτερη την τελική κατανάλωση ενέργειας ως προς τον ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2000, ktoe ανά 1000 
€). Η ενεργειακή ένταση στην Ελλάδα από το 2000  κυρίως και μετά, παρουσιάζει ελαφρά πτωτική 
πορεία. 
 

Πίνακας 6 : Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

ΑΕΠ %  4.5%  4.2%  3.4%  5.6%  4.9%  2.9%  4.5%  4%  2% 

 
 

 
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη έντασης πρωτογενούς & τελικής ενέργεια
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Ενότητα 2.4  
Βασικοί δείκτες Ενεργειακής Έντασης στην Ελλάδα 
 

Στο Διάγραμμα 6  παρουσιάζονται οι βασικοί  δείκτες  ενεργειακής έντασης,  ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση της ενεργειακής έντασης στα νοικοκυριά που λόγω 
της  οικονομικής  ανάπτυξης  καταναλώνουν  περισσότερο,  κυρίως  με  την  αυξημένη  χρήση 
κλιματιστικών και οικιακών συσκευών.  
 
Η  ένταση  κατανάλωσης  ενέργειας  στη  βιομηχανία  έχει  μειωθεί,  λόγω  του  εκσυγχρονισμού  της, 
ιδιαίτερα  στους  κλάδους  χαρτοποιίας  και  τροφίμων &  ποτών.  Επίσης,  μειούμενη  βαίνει  γενικά  η 
ενεργειακή ένταση στις μεταφορές, λόγω της τάσης για αγορές νέων  ιδιωτικών αυτοκινήτων, αλλά 
και εκσυγχρονισμού των μέσων μαζικής μεταφοράς.  
 
Στα Διαγράμματα 7  και 8 παρουσιάζεται εξέλιξη της ενεργειακής έντασης στους ενεργοβόρους και 
μη  ενεργοβόρους  βιομηχανικούς  κλάδους.  Η  ενεργειακή  ένταση  στο  σύνολο  της  βιομηχανίας 
παρουσιάζει σταθερά πτωτική τάση έως το 2003 και έκτοτε ακολουθεί μια σταθερή πορεία, κυρίως 
λόγω  της μεγάλης ανάπτυξής  της.  Τέλος,  σταθερή    τάση παρουσιάζουν οι  ενεργειακοί δείκτες  του 
τριτογενούς  τομέα,  όπως φαίνεται  και στο Διάγραμμα 6.  Τέλος στο Διάγραμμα 9  παρουσιάζεται η 
κατά κεφαλήν κατανάλωση στον οικιακό τομέα.  
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Διάγραμμα 6: Ενεργειακή ένταση ανά τομέα κατανάλωσης 

 

 
Διάγραμμα 7: Ενεργειακή ένταση σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους 
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Διάγραμμα 8: Ενεργειακή ένταση σε μη ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους 

 

 
Διάγραμμα 9: Κατά κεφαλήν κατανάλωση στον οικιακό τομέα 
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3. Δραστηριότητες & Προγράμματα κατά το 2009 
Ενότητα 3  
 
Η  λειτουργία  και  οι  δράσεις  του  ΚΑΠΕ  οργανώνονται  με  βάση  τις  κατευθύνσεις  των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται από τις Διευθύνσεις του Κέντρου. Συγκεκριμένα:  
 
• Η  Διεύθυνση  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  υλοποιεί  προγράμματα  στους  τομείς  Αιολικής 

Ενέργειας,  Βιομάζας,  Γεωθερμικής  Ενέργειας,  Θερμικών  Ηλιακών,  Τεχνολογιών  Νερού, 
Τεχνολογιών Υδρογόνου και Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής. 

• Η Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας υλοποιεί προγράμματα στους τομείς Βιομηχανίας και 
Μετρήσεων  ΕΞΕ,  Κτιρίων,  Περιβάλλοντος  &  Μεταφορών  και  Υποστήριξης  Ενεργειακών 
Επενδύσεων.  

• Η  Διεύθυνση  Ενεργειακής  Πολιτικής  και  Σχεδιασμού  υλοποιεί  προγράμματα  στους  τομείς 
Ανάλυσης  Ενεργειακής  Πολιτικής,  Ενεργειακού  Σχεδιασμού,  Ανάπτυξης  Αγοράς,  Διάδοσης 
Εφαρμογών ΑΠΕ και ΕΞΕ, Εκπαίδευσης και Συστημάτων Υποστήριξης Ενεργειακού Σχεδιασμού.  

• Σε διεθνές  επίπεδο  το  ΚΑΠΕ,  προωθεί  τα  συμφέροντα  της  Ελλάδας,  στον  ενεργειακό  τομέα σε 
περιοχές  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος  για  την  χώρα,  όπως  τα Βαλκάνια,  οι  χώρες  της Μεσογείου 
κ.α.,  αναπτύσσοντας  δίκτυα  επικοινωνίας  και  συνεργασίας,  υλοποιώντας  έργα  Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

• Στο  ΚΑΠΕ  λειτουργεί  Γραφείο  Διασφάλισης  Ποιότητας,  το  οποίο  είναι  υπεύθυνο  για  την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας των διαδικασιών 
και προσφερόμενων υπηρεσιών του Κέντρου. 

• Τέλος,  η  λειτουργία  και  οι  δράσεις  συμπληρώνονται  και  ενισχύονται  από  τη  Διεύθυνση 
Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  τμήματα: 
Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικής Παρακολούθησης Έργων & Ταξιδίων, Οικονομικών Υπηρεσιών 
& Λογιστηρίου, Τεχνικής Υπηρεσίας και Προμηθειών, καθώς και τη Βιβλιοθήκη του Κέντρου.  

 
Στη  συνέχεια,  παρουσιάζονται  οι  δραστηριότητες  του  Κέντρου  κατά  το  παρελθόν  έτος.  Στο 
Παράρτημα 1, παρέχεται αναλυτική περιγραφή όλων των έργων που εκπονήθηκαν από το ΚΑΠΕ το 
2009,  καθώς  και  εκείνων  που  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  μέσα  στο  2010.  Παράλληλα,  το 2009  το 
ΚΑΠΕ μετείχε σε ένα μεγάλο αριθμό εκθέσεων, συνεδρίων,  ενώ παρήγαγε έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό  πληροφόρησης  συνοπτική  λίστα  του  οποίου  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  2.  Τέλος,  στο 
Παράρτημα 3, παρατίθεται πίνακας των επιστημονικών δημοσιεύσεων.  
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Ενότητα 3.1  
Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός 
 

Οι στόχοι/δράσεις για το 2009 ήταν: 

1. Υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  και  της  Εθνικής  Πολιτικής  για  ΑΠΕ,  ΣΗΘ  και  ΕΞΕ.  Σε  ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιτεύχθη η συμμετοχή  του ΚΑΠΕ σε δίκτυα και ομάδες  εργασίας  και στα σημαντικότερα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα για την ανάπτυξη μεθοδολογιών σχετικά με την εναρμόνιση των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Σε εθνικό, το ΚΑΠΕ, συνέχισε να αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας 
στα  θέματα  αρμοδιότητάς  του  και  εκπόνησε  τεχνικές  μελέτες  στο  πλαίσιο  της  εναρμόνισης  της 
χώρας μας με τις κοινοτικές οδηγίες για τις ΑΠΕ, ΣΗΘ, ΕΞΕ που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. 

2. Ενεργειακός  Σχεδιασμός,  Προγραμματισμός  των  Επενδύσεων  ΑΠΕ,  ΣΗΘ  και  ΕΞΕ,  ώστε  να 
εκπληρωθούν οι Ευρωπαϊκοί και οι Εθνικοί Στόχοι για τη διείσδυση των ΑΠΕ της ΣΗΘ και της ΕΞΕ και 
οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι.  

3. Ενημέρωση,  Εκπαίδευση  των ομάδων στόχου  και υποστήριξης  της Ανάπτυξης  της Αγοράς ΑΠΕ, 
ΣΗΘ και ΕΞΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικείμενο ήταν η διάχυση της  τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούσε σε βέλτιστες πρακτικές  της υλοποίησης  των πολιτικών ΑΠΕ,  ΣΗΘ και 
ΕΞΕ μεταξύ των χωρών μελών, ενώ σε εθνικό ήταν η ενημέρωση, εκπαίδευση και δραστηριοποίηση 
των  ομάδων  στόχου  που  θα  αναλάβουν  την  υλοποίηση  των  σχετικών  πολιτικών  (π.χ.  επενδυτικά 
προγράμματα, κ.α.).  

 

Ειδικότερα, στη διάρκεια του 2009, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:  

• Σε εθνικό επίπεδο το ΚΑΠΕ, αποτέλεσε τον αρμόδιο επιστημονικό υποστηρικτικό φορέα προς το 
ΥΠΑΝ σε σχέση με  τη  νέα  ευρωπαϊκή  ενεργειακή πολιτική,  και ανέλαβε συγκεκριμένα  τις  εξής 
δράσεις:  

 Την εκτίμηση του οικονομικού δυναμικού των ΑΠΕ και προχώρησε σε μια πρώτη μελέτη για 
την  εκπόνηση  Σχεδίου  Δράσης  για  τις  ΑΠΕ ώστε  να  εκπληρωθούν  οι  Εθνικοί  Στόχοι  για  το 
2020.  

Ειδικότερα,  το  Σχέδιο  Δράσης  προβλέπεται  να  αναλύει  τον  τρόπο  επίτευξης  των  σχετικών 
στόχων για τις ΑΠΕ και τα βιοκαύσιμα, ενώ θα αποτελεί και ένα γενικότερο οδικό χάρτη για 
την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και 
ψύξης, καθώς και των μεταφορών. 
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 Την επικαιροποίηση του οικονομικού δυναμικού της ΣΗΘ και του Σχεδίου Δράσης για τη ΣΗΘ 
που έχει εκπονήσει ήδη το ΚΑΠΕ για να εκπληρωθούν οι Στόχοι Εξοικονόμησης Ενέργειας που 
θα τεθούν σε εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020.  

  Την  εκτίμηση  του  οικονομικού  δυναμικού  ΕΞΕ  και  προγραμματίζει  αντίστοιχα  και  την 
εκπόνηση  Σχεδίου  Δράσης  για  τη  ΕΞΕ  μέχρι  το  2020.  Η  ευρωπαϊκή  δέσμευση  αφορά  σε 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% μέχρι το 2020.  

  Την  ανάλυση  του  Ελληνικού  Ενεργειακού  Συστήματος  ώστε  να  προσδιορισθούν  τα 
απαραίτητα  επίπεδα  διείσδυσης  τεχνολογιών  ΑΠΕ,  ΣΗΘ  και  ΕΞΕ  προκειμένου  να 
συγκρατηθούν οι εκπομπές CO2 στα επίπεδα που θα καθορισθούν για την χώρα.  

 Τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτών καθαυτών των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ, τη ΣΗΘ και την 
ΕΞΕ που θα διαπραγματευθεί το ΥΠΑΝ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2020.  

 Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της εθνικής δράσης για την προώθηση των ΑΠΕ και 
της  Συμπαραγωγής,  με  την  παραγωγή  τεχνικών  οδηγών,  ενημερωτικών  ημερίδων  και 
γενικότερης  τεχνικής  &  επιστημονικής  υποστήριξης  του  εθνικού  σχεδίου  δράσης  για  την 
προώθηση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.  

 Την υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο της διαδικασίας εναρμόνισης της χώρας με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία  και  ειδικότερα  με  την  Οδηγία  2002/91/ΕΚ  για  την  «Ενεργειακή  Απόδοση  των 
Κτιρίων»,  την  Οδηγία  2004/8/ΕΚ  για  την  προώθηση  της  «Συμπαραγωγής  Ηλεκτρισμού  και 
Θερμότητας»,  την  Οδηγία  2009/28/ΕΚ  για  την  «προώθηση  της  χρήσης  ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές» και την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για τη «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης 
κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες». 

  Την  επικαιροποίηση  του  Εθνικού  Πληροφοριακού  Συστήματος  για  την  ενέργεια  και  την 
ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης και λειτουργικά εύχρηστης νέας έκδοσης. 

  Την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  ανάπτυξη  του  μηχανισμού  αγοράς  που  σχετίζεται  με  τη 
δραστηριότητα των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2006/32/ΕΚ  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  αυτών  τόσο  στον  ιδιωτικό  όσο  και  στο  δημόσιο 
τομέα. 

  Την  επιμέλεια  δίγλωσσης  εθνικής  έκδοσης  «Το  Ελληνικό  Ενεργειακό  Σύστημα»,  όπου 
περιγράφεται  και  αναλύεται  σε  βάθος  οι  παράμετροι  και  οι  προοπτικές  εξέλιξης  του 
ενεργειακού  συστήματος,  συνυπολογίζοντας  την  προβλεπόμενη  ζήτηση  και  τις  διάφορες 
τεχνικο‐οικονομικές παραμέτρους. 
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Ουσιαστικά,  το  ΚΑΠΕ  συνέχισε  να  υποστηρίζει  τεχνικά  και  επιστημονικά  το  Υπουργείο 
Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  συνολικά,  στο  έργο  του  σχετικά  με  το  γενικό 
έλεγχο  και  την  ευθύνη  επίβλεψης  της  υλοποίησης  των  ενεργειών  για  την  επίτευξη  του  εθνικών 
δεσμευτικών στόχων στους  τομείς  των ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘΥΑ.  Συγκεκριμένα,  το ΚΑΠΕ,  στο πλαίσιο αυτό 
διαχρονικά  εκπονεί  Μελέτες,  Σχέδια  Δράσης  και  συντάσσει  Εθνικές  Εκθέσεις,  που  αφορούν  στην 
εκπλήρωση  των  εθνικών  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  εν  γένει  εθνική  και  ευρωπαϊκή 
νομοθεσία  που  σχετίζεται  με  ζητήματα  α)  βελτίωσης  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων  και 
άλλων  τομέων  τελικής  χρήσης,  β)  εξοικονόμησης  ενέργειας,  γ)  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  δ) 
συμπαραγωγής  δύο  ή  περισσότερων  χρήσιμων  μορφών  ενέργειας,  ε)  καθώς  και  περιορισμού 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον ενεργειακό τομέα.  

 

Τέλος, το ΚΑΠΕ συνέχισε να υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ, σε θέματα αποφάσεων Ενεργειακού Σχεδιασμού, 
σχετικά με τις υπολογιστικές υποδομές που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται από το 
ΚΠΣ. 

• Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέχισε να συμμετάσχει και να υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα για 
την υποστήριξη της ευρωπαϊκής και εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται 
ήδη  σε  μεγάλο  αριθμό  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  που  σχετίζονται  με  θέματα  ανάλυσης 
ενεργειακής  πολιτικής,  ενεργειακού  σχεδιασμού,  μεταφοράς  τεχνογνωσίας,  ανάπτυξης  και 
ανάλυσης  της  αγοράς,  διάδοσης  τεχνολογιών  και  κατάρτισης‐εκπαίδευσης  ομάδων  στόχου. 
Ειδικότερα  το ΚΑΠΕ: 
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  Συμμετείχε στις ευρωπαϊκές συντονισμένες δράσεις για  τις Οδηγίες σχετικά με τη βελτίωση 
της  ενεργειακής  απόδοσης  κατά  την  τελική  χρήση  και  τις  ενεργειακές  υπηρεσίες 
(2006/32/ΕΚ),  καθώς  και  για  την  Οδηγία  για  τη  Βελτίωση  της  Ενεργειακής  Απόδοσης  των 
Κτιρίων  (2002/91/ΕΚ),  όπου  και  καταγράφεται  η  πρόοδος  σχετικά  με  την  εφαρμογή  των 
Οδηγιών, τα προβλήματα  που εμφανίζονται καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους, ενώ 
στόχο  αποτελεί  και  η  ανάπτυξη  προτάσεων  προς  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  την 
αναθεώρησή τους, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

  Συμμετείχε  σε  ευρωπαϊκά  προγράμματα  που  αφορούν  την  προώθηση  και  ανάπτυξη 
καινοτόμων  μηχανισμών  της  αγοράς,  όπως  εθελοντικές  συμφωνίες  και  συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης,  που συνεισφέρουν  καθοριστικά στην  επίτευξη  των  εθνικών στόχων 
για τις ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΕΞΕ.  

  Στο  πλαίσιο  ευρωπαϊκού  έργου  προώθησε  και  συντόνισε  δράσεις  που  σχετίζονται  με  τις 
πράσινες δημόσιες προμήθειες,  την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών  κριτηρίων  επιλογής 
προϊόντων  μέσω  χρήσης  εργαλείων  ανάλυσης  κόστους  κύκλου  ζωής  σύμφωνα  και  με  την 
Οδηγία  2006/32/ΕΚ,  ενώ  συμμετέχει  και  σε  αντίστοιχο  ευρωπαϊκό  έργο  που  στοχεύει  να 
αναπτύξει  μεθοδολογίες  και  πρότυπα  εκπαίδευσης  και  πιστοποίησης  εγκαταστατών 
συστημάτων ΑΠΕ, όπως προβλέπεται και από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

 Συμμετείχε σε πλήθος υποστηρικτικών δράσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
την  εκπόνηση  μελετών  ενεργειακής  πολιτικής,  ενεργειακού  σχεδιασμού,  μελετών  αγοράς, 
μεταφοράς  τεχνολογίας,  ολοκληρωμένων  και  στοχοθετημέων  δράσεων  διάδοσης  και 
εκπαίδευσης, καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. 

  Έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Ενεργειακής  Πολιτικής  και  στις 
δραστηριότητες  συντονισμού  των  Εθνικών  Κέντρων  Ενέργειας  για  θέματα  τεχνικής 
υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής, μέσα από το δίκτυο EnR. Συγκεκριμένα 
το ΚΑΠΕ, ανέλαβε τόσο να συντονίσει έργα του δικτύου EnR  όσο και να εκπονήσει εκθέσεις 
σχετικά με προτάσεις του δικτύου αναφορικά με θέματα Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής 
και  στοχοθετημένες  δράσεις  που  πρέπει  να  αναληφθούν,  ειδικά  εν’  όψει  του  Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Δράσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.  
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  Επίσης,  υπήρξε  ενίσχυση  του  ρόλου  του  ΚΑΠΕ  στο  πλαίσιο  του  δικτύου  των  Κέντρων 
Ενέργειας  της Μεσογείου – Medener,  όπου  και  έγιναν προτάσεις  για  ουσιαστικότερο  ρόλο 
και  συνεισφορά  του  δικτύου  στην  ανάληψη  πολιτικών  και  δράσεων  για  την  ενέργεια  στο 
χώρο  της  Μεσογείου,  ενώ  διαμορφώθηκαν  και  συγκεκριμένες  προτάσεις  στο  πλαίσιο  του 
Μεσογειακού Σχεδίου Ηλιακής Ενέργειας.  Το ΚΑΠΕ,  έχοντας αναπτύξει  ένα σταθερό δίκτυο 
επαφών  με  τους  αντίστοιχους  φορείς  των  χωρών  της  Μεσογείου,  εργάζεται  προς  την 
ανάπτυξη  κοινών  δράσεων  στους  τομείς  δραστηριότητάς  του  ΑΠΕ  &  ΕΞΕ,  την  προώθηση 
πιλοτικών  και  καινοτόμων  εφαρμογών,  καθώς  και  στη  γενικότερη  ευαισθητοποίηση  του 
πληθυσμού. 

Το  ΚΑΠΕ  συμμετείχε  σε  μία  σειρά  έργων  στα  πεδία  αυτά,  τα  οποία  μπορούν  να  διακριθούν  στις 
ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

Εθνικά έργα: Το 2009 το ΚΑΠΕ προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών εθνικών έργων Ενεργειακής 
Πολιτικής  και  Σχεδιασμού.  Τα  σημαντικότερα  από  αυτά    για  το  2009  αφορούσαν  στην  ανάπτυξη 
πληροφοριακών  συστημάτων  για  την  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των  Εθνικών  Ενεργειακών 
Στόχων τόσο σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας όσο και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Τα έργα αυτά προβλέπουν επίσης και  την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων που θα καλύπτουν όλους 
τους τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης.  
 
Επίσης,  στο  πλαίσιο  της  Οδηγίας  2006/32/ΕΚ,  ολοκληρώθηκε  η  μελέτη  για  την  «Αποτύπωση  της 
ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές». Συνεχίστηκε το έργο που 
αφορά  τη  λειτουργία  του  Γραφείου  Διαμεσολάβησης  του  ΚΑΠΕ,  όπου  μέσω  στοχοθετημένων 
δράσεων και ενεργειών πραγματοποιείται προβολή των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 
 
Στόχος του Γραφείου Διαμεσολάβησης είναι η προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΕ σε 
ευρύτερη  βάση  μέσα  από  τη  διασύνδεση  της  έρευνας  με  τη  παραγωγή,  καθώς  η  ευρύτερη 
συνεργασία  με  φορείς  της  αγοράς  ώστε  να  προωθηθούν  γενικότερα  θέματα  πράσινης 
επιχειρηματικότητας. Επίσης, συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες για συνεργασία με φορείς της αγοράς 
για  ανάπτυξη  καινοτόμων  ενεργειακών  προϊόντων,  ειδικά  στο  πλαίσιο  της  δράσης  «κουπόνια 
καινοτομίας για ΜΜΕ» της ΓΓΕΤ, καθώς και στην εξέταση και ανάλυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
ενεργειακού  cluster  εταιριών  στην  Ελλάδα  στους  τομείς  των ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘ.  Τέλος,  υλοποίησε  δύο 
ολοκληρωμένα  προγράμματα  (δέσμες  έργων)  υποδομών  ενεργειακού  σχεδιασμού  με  αντικείμενα 
την εξέταση της διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και 
ιδιαίτερα σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων: Το ΚΑΠΕ συμμετείχε σε 
30  έργα  Ενεργειακής  Πολιτικής,  χρηματοδοτούμενα  από  την  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα,  κυρίως  στo 
πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ‐ Intelligent Energy for Europe (EIE) της 
Γ.  Δ.  για  την  Ενέργεια  και  τις  Μεταφορές,  στo  πλαίσιο  του  6ου  ΠΠ  της  Γ.Δ.  Έρευνας,  του 
προγράμματος LIFE της Γ.Δ. Περιβάλλοντος και του προγράμματος Leonardo da Vinci της Γ.Δ. για την 
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Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων το ΚΑΠΕ έχει τον συντονισμό του έργου RES2020 στο πρόγραμμα EIE, για 
την διείσδυση των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, το συντονισμό του έργου PERCH  στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΕΙΕ  για τη διείσδυση πολύ μικρών συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘ. 

 

Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους: Το ΚΑΠΕ σύναψε και ένα μικρό αριθμό συμβολαίων για παροχή 
υπηρεσιών  προς  τρίτους,  όπου  συμπεριλαμβάνονταν  μεταξύ  άλλων  τεχνικo‐οικονομικές  μελέτες, 
μελέτες βιωσιμότητας,  μελέτες ανάλυσης αγοράς,  εκπαιδευτικές δράσεις προς ειδικό κοινό καθώς 
και δράσεις δημοσιότητας.  
 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κατά  το  2009,  συνεχίστηκε  η  επικαιροποίηση  του  επαγγελματικού 
ενεργειακού  καταλόγου  του  ΚΑΠΕ  (περιλαμβάνει  πλέον  πέρα  των  400  επιχειρήσεων),  όπου  και 
προβάλλονται οι διάφορες ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ/ΟΧΕ /ΕΞΕ 
και ο οποίος έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αγοράς και  την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς /ιδιώτες.  Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει δημιουργηθεί  και  ειδική  ιστοσελίδα  του ΚΑΠΕ,  όπου περιγράφεται  το σύνολο  των υπηρεσιών 
που δύναται να προσφέρει το ΚΑΠΕ προς τρίτους ώστε να ενισχύσει και το ρόλο του Κέντρου προς 
τους τομείς της αγοράς που άπτονται στους τομείς ενδιαφέροντός του.  
 
Επιπρόσθετα,  αναπτύχθηκε  και  αντίστοιχος  ηλεκτρονικός  κατάλογος  για  του  εγκαταστάτες  Φ/Β 
συστημάτων  στις  στέγες  των  κτιρίων,  ώστε  να  διευκολυνθεί  ο  τελικός  χρήστης  στην  επιλογή  του 
κατάλληλου  εγκαταστάτη,  ο  οποίος  ήδη  αριθμεί  300  εγγραφές,  όπου  ο  κάθε  εγγεγραμμένος  έχει 
αποδεχτεί την τήρηση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφαλείας για την εγκατάσταση 
και  λειτουργία  των  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  σύμφωνα  με  το  έντυπο  «Οδηγίες  για  την 
εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» που έχει επιμεληθεί το ΚΑΠΕ. 
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Όπως  αναφέρθηκε  ήδη,  στο  πλαίσιο  της  υποστήριξης  της  Ενεργειακής  Πολιτικής  σε  ευρωπαϊκό 
επίπεδο, το 2009 το ΚΑΠΕ συντόνισε την προσπάθεια των Ευρωπαϊκών Κέντρων Ενέργειας (EnR) για 
την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σε  θέματα  Πολιτικής  Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  ενώ 
συμμετείχε ενεργά στις παρακάτω ομάδες εργασίες του EnR: 

• Buildings Working Group 

• Behaviour Change Group 

• Financing Sustainable Energy in Economies in Transition Working Group  

• Energy Efficiency Working Group 

• Labelling and Ecodesign Working Group 

• Monitoring Tools Working Group 

• Renewable Energy Working Group 

• Transport Working Group  
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Σε  εθνικό  επίπεδο,  υπήρξε  συμμετοχή  σε  όλες  τις  ενημερωτικές  και  προωθητικές  δράσεις  για  την 
υποστήριξη  των  ΑΠΕ/  ΕΞΕ/  ΟΧΕ/  ΣΗΘ,  μέσω  της  επιμέλειας  τεχνικών  οδηγών  και  ενημερωτικών 
εντύπων,  συμμετοχής  σε  θεματικές  εκθέσεις,  καθώς  και  της  διοργάνωσης  ή  και  υποστήριξης 
σχετικών  ημερίδων  και  σεμιναρίων.  Έμφαση  δόθηκε  στην  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  ειδικών 
ομάδων και φορέων της αγοράς, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση 
έργων  ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘ  στην  Ελλάδα,  στην  ευαισθητοποίηση  του  εμπορικού  κόσμου  σε  θέματα 
πράσινης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,  καθώς και στο 
συντονισμό  δράσεων  σε  τοπικό  επίπεδο  ώστε  να  μεγιστοποιηθούν  τα  αποτελέσματα  από  την 
υλοποίηση δράσεων στους τομείς των ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘ.  

 

          

Συνέδριο Res Boat  
Στις  εγκαταστάσεις  το  ΚΑΠΕ,  πραγματοποιήθηκαν  συναντήσεις  με  πάνω  από  10  εθνικές 
αντιπροσωπείες από  το  εξωτερικό  (στην πλειοψηφία από  χώρες  εκτός  ΕΕ),  όπου και συζητήθηκαν 
τρόποι συνεργασίας και γενικότερης κοινής ανάπτυξης επιστημονικών και αναπτυξιακών έργων στο 
χώρο της ενέργειας. Επίσης, αντιπροσωπείες του ΚΑΠΕ συμμετείχαν σε αντίστοιχες επισκέψεις στο 
εξωτερικό,  όπου και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης επενδυτικών έργων στην Ελλάδα, 
καθώς και συνεργασίας σε επίπεδο ερευνητικών έργων.  

Σημαντικό  είναι  και  το  γεγονός  ολοκλήρωσης  και  έναρξης  επισκέψεων  κατά  το  2009,  στο  Πάρκο 
Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ, όπου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα χώρο πλήρως 
ενσωματωμένο  στο φυσικό  τοπίο,  παρουσιάζονται  επιδεικτικές  μονάδες  λειτουργίας  του  συνόλου 
των  τεχνολογιών  των  ΑΠΕ.  Το  Πάρκο  αυτό,  έχει  ως  κύριο  στόχο  να  δράσει  ως  πόλος  έλξης  και 
ουσιαστικής ενημέρωσης προς του πολίτες σε θέματα ΑΠΕ, καθιστώντας τις πιο προσιτές, πιο φιλικές 
και πιο κατανοητές, εξαλείφοντας παράλληλα και σχετικούς μύθους που έχουν αναπτυχθεί κατά το 
παρελθόν σχετικά με την εφαρμογή τους.  
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Κατά το 2009 στο ΠΕΝΑ, πραγματοποιήθηκαν τόσο οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές σχολικών 
ομάδων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  όσο  και  επιμορφωτικά  σεμινάρια  σε 
επαγγελματικές ομάδες και συναντήσεις στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Επιπρόσθετα, ξεκίνησε και 
η  προβολή  του  Πάρκου  στο  πλαίσιο  ενημερωτικών  εκδηλώσεων,  λειτουργεί  ήδη  ενημερωτική 
ιστοσελίδα  με  δυνατότητα  εικονικής  επίσκεψης,  ενώ  το  ΠΕΝΑ  αποτέλεσε  και  σταθμό  εκκίνησης 
ειδικής διαδρομής του ecomobility rally του ΕΛΙΝΗΟ συμβάλλοντας περαιτέρω στην προβολή του.  

 
Τέλος,  ιδιαίτερη  έμφαση  πρέπει  να  δοθεί  στις  επισκέψεις  σχολείων  και  φοιτητικών  ομάδων  που 
συνεχίζει να διοργανώνει και να φιλοξενεί το ΚΑΠΕ στις εγκαταστάσεις του. Ο αριθμός των μαθητών 
(όλων  των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων)  και  φοιτητών/σπουδαστών  που  επισκέφτηκαν  τις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Πικέρμι, κατά το 2009 καθώς και το επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του 
ΚΑΠΕ στη Κερατέα (νυν ΠΕΝΑ), ξεπέρασαν τους 2.500. 
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Ενότητα 3.2  
Επενδυτικά Προγράμματα 
 
Οι δράσεις για το 2009 ήταν:  

1.  Συνέχιση  της  δραστηριοποίησης  ως  Θεματικός  Ενδιάμεσος  Φορέας  Διαχείρισης  (Θ‐ΕΦΔ)  του 
ΕΠΑΝ.  Το  ΚΑΠΕ,  στo  πλαίσιο  του  3ου  ΚΠΣ  δραστηριοποιείται  ως  Θεματικός  Ενδιάμεσος  Φορέας 
Διαχείρισης  (Θ‐ΕΦΔ) στην παρακολούθηση και διαχείριση  ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται 
στις Δράσεις 2.1.3 και 6.5.1 του ΕΠΑΝ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση όλων 
των ενταγμένων, στο ΕΠΑΝ, αιολικών πάρκων που εγκαθίστανται στο διασυνδεδεμένο σύστημα της 
Ελλάδας,  και  αιολικών  πάρκων  ισχύος  μεγαλύτερης  των  5 MW  που  εγκαθίστανται  στα  αυτόνομα 
νησιωτικά δίκτυα. 
 
2.  Συνέχιση  της  υποστήριξης  άλλων  Ενδιάμεσων  Φορέων  Διαχείρισης  του  ΕΠΑΝ.  Το  ΚΑΠΕ 
υποστηρίζει και άλλους ενδιάμεσους φορείς του ΕΠΑΝ, όπως την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  Θεσσαλίας  και  Στερεάς  Ελλάδας,  τη  Διαχειριστική  Δυτικής  Ελλάδας‐ 
Πελοποννήσου‐Ηπείρου και  Ιονίων Νήσων και την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και 
Θεσσαλίας, στην τεχνική παρακολούθηση και παραλαβή των έργων τους. 
 
3.  Συνέχιση  της  τεχνικής  υποστήριξης  της  Ρυθμιστικής  Αρχής  Ενέργειας  (ΡΑΕ).  Το  ΚΑΠΕ  παρέχει 
τεχνική  υποστήριξη  στην  αδειοδοτική  δραστηριότητα  της  ΡΑΕ  με  βάση  τον  «Κανονισμό  Αδειών 
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης»  και  τον «Οδηγό Διαδικασίας Αξιολόγησης Έργων 
ΑΠΕ και ΣΗΘ».  
 
4.  Συμμετοχή  του ΚΑΠΕ, ως  εταίρου,  στις  δραστηριότητες  του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα‐Επιχειρηματικότητα»  (ΕΦΕΠΑΕ).  To  ΚΑΠΕ 
συμμετείχε στην προετοιμασία για τη σύσταση και στη συνέχεια για τη λειτουργία του ΕΦΕΠΑΕ, ο 
οποίος ανέλαβε, τον Απρίλιο του 2009, την ευθύνη διαχείρισης των έργων που θα ενταχθούν στο ως 
άνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το ΚΑΠΕ, έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης των αιολικών έργων 
που θα εγκατασταθούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα της Ελλάδας, καθώς και των αιολικών έργων 
ισχύος μεγαλύτερης των 5MW που θα εγκατασταθούν στα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα. 
Επιπρόσθετα, το ΚΑΠΕ θα αναλάβει και τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για όλα τα έργα 
ΑΠΕ  και  ΕΞΕ  που  θα  διαχειριστεί  ο  ΕΦΕΠΑΕ.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  ΚΑΠΕ  είχε  την  ευθύνη  του 
συντονισμού  ομάδας  εργασίας  που  συστάθηκε,  για  την  προετοιμασία    οδηγού  ενεργειακών 
επενδύσεων, για λογαριασμό της ΕΥΣΕΔ του πρώην ΥΠΑΝ (νυν ΥΠΕΚΑ). 
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Ενότητα 3.3  
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στις ΑΠΕ 
 

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες τεχνολογίες:  
• Αιολική ενέργεια  
• Βιομάζα 
• Γεωθερμία  
• Ενεργητικά ηλιακά συστήματα  
• Φωτοβολταϊκά συστήματα και διεσπαρμένη παραγωγή  
• Τεχνολογίες νερού  
• Τεχνολογίες υδρογόνου σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ  
 
Οι γενικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στις 
τεχνολογίες  των  ΑΠΕ  για  το  έτος  2009  αφορούσαν  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  ευρωπαϊκής 
πολιτικής, οι λεγόμενοι «20‐20‐20», για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση 
ενέργειας  και  τη  στροφή  σε  μορφές  ενέργειας  που  δεν  εκλύουν  CO2  είναι  δεσμευτικοί  για  την 
Ελλάδα.  
 
Η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στην συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας, ανέβασε τον πήχη από το 18% το 2020 που όρισε η  Ε.Ε. στο 20%. Η 
υποστήριξη  της  εθνικής  και  ευρωπαϊκής  πολιτικής  στην  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  των  τεχνολογιών 
ΑΠΕ  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των  στόχων  20‐20‐20,  σε  εναρμόνιση  με  το  Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο  Ενεργειακών  Τεχνολογιών  (SET‐Plan),  αποτελεί  κεντρική  προτεραιότητα  της  έρευνας  και 
τεχνολογικής ανάπτυξης στο ΚΑΠΕ. Ειδικότεροι στόχοι είναι: 
 
1. Η προαγωγή της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στις επιμέρους θεματικές περιοχές των ΑΠΕ 
και η συνεχής εξέλιξη και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του Κέντρου, με στόχο την κατάκτηση και 
διατήρηση  της  αριστείας  σε  διεθνές  επίπεδο  και  την  ανάπτυξη  νέων  τεχνολογικών  προϊόντων  και 
υπηρεσιών.  
 
2.  Η  προαγωγή  της  έρευνας  και  τεχνολογικής  ανάπτυξης  για  την  ενσωμάτωση  των  ΑΠΕ  στο 
ενεργειακό σύστημα,  καθώς και η επίδειξη πιλοτικών εφαρμογών στο πεδίο αυτό, με έμφαση στη 
μεγιστοποίηση  της  διείσδυσής  τους  στο  ενεργειακό  σύστημα  (υβριδικά  συστήματα,  αποθήκευση 
ενέργειας, συνδυασμός ΑΠΕ και τεχνολογιών υδρογόνου).  
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3.  Η  ανάπτυξη  και  εξέλιξη  των  εργαστηριακών  υποδομών  του  ΚΑΠΕ,  καθώς  και  συστημάτων 
πιστοποίησης προϊόντων ΑΠΕ.  
 

4. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών ‐ λογισμικού εκτίμησης του φυσικού δυναμικού των 
ΑΠΕ,  καθώς  και  πειραματικών  και  θεωρητικών  μεθόδων  και  διαδικασιών  για  την  αποτίμηση  της 
λειτουργίας εφαρμογών ΑΠΕ, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.  
 

5.  Η  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  και  η  υποστήριξη  της  αγοράς  των  ΑΠΕ  με  την 
ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

Η  συμμετοχή  του  ΚΑΠΕ  σε  μεγάλο  αριθμό  έργων  κατά  το  2009  συνέβαλε  στην  ανάπτυξη 
τεχνολογικής  καινοτομίας  και  τη  διεύρυνση  της  επιστημονικής  του  εμπειρίας.  Τα  έργα  αυτά 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

 

Εθνικά έργα: Κατά το 2009 υλοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ οι προβλεπόμενες δράσεις σε 4 ερευνητικά 
έργα,  συμπεριλαμβανομένων  έργων  ανάπτυξης  ερευνητικών  υποδομών,  στο  πλαίσιο  των  ειδικών 
μέτρων  του  ΕΠΑΝ  που  αφορούν  στην  Έρευνα  &  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  (Ε&ΤΑ),  όπου  τελικός 
δικαιούχος είναι η ΓΓΕΤ.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε  την  συμμετοχή  του  τομέα  των Μικρών  Υδροηλεκτρικών  Έργων    (ΜΥΗ)  ως 
φορέας «έρευνας  και  τεχνολογικής  ανάπτυξης»  στο  έργο  «Μελέτη  και  Κατασκευή  Υδροστροβίλου 
Αυτοματισμού και Λοιπού Εξοπλισμού Μικρού Υδροηλεκτρικού 150kW».  Κύριος στόχος  του  έργου 
ήταν η σχεδίαση και επίβλεψη της κατασκευής του υδροστροβίλου τύπου Pelton. Κατά την διάρκεια 
του  2009  ο  υδροστρόβιλος  ήταν  εγκατεστημένος  στο  χώρο  του  Εργαστηρίου  Υδροδυναμικών 
Μηχανών του Ε.Μ.Π. για τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων. Το τμήμα συμμετείχε ενεργά στην 
πειραματική διαδικασία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πειραματικών μετρήσεων. Στην 
παρούσα  φάση  συμμετέχει  στη  διαδικασία  επαναχάραξης  των  σκαφιδίων  του  στροφείου  της 
μηχανής, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών και του βαθμού απόδοσής της.    

 

Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών & άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων: Το Κέντρο συμμετείχε σε 
35  έργα  χρηματοδοτούμενα  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  κυρίως  στo  πλαίσιο  του  6ου  και  7ου 
Προγράμματος  Πλαισίου  για  την  Έρευνα  (DG‐RTD  και DG‐TREN),  αλλά  και  του  προγράμματος  EIE 
(DG‐TREN). 



52    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

 

Ένα  από  τα  έργα  το  οποίο  χρηματοδοτείται  στο  πλαίσιο  του  7ου  Προγράμματος  Πλαισίου  είναι 
H2SusBuild. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αυτόνομου και μηδενικής εκπομπής 
ρύπων  υβριδικού  ενεργειακού  συστήματος  με  σκοπό  να  καλύψει  την  ηλεκτρική  ενέργεια,  τη 
θέρμανση  και  τον  κλιματισμό  είτε  κατοικημένων  είτε  εμπορικών  είτε  δημόσιων  κτιρίων.  Στο 
προτεινόμενο  σύστημα,  η  αρχική  ενέργεια  θα  παραχθεί  αποκλειστικά  από  Ανανεώσιμες  Πηγές 
Ενέργειας  και  θα  χρησιμοποιηθεί  είτε  άμεσα ως  ηλεκτρική  ενέργεια  για  να  καλύψει  τα  ηλεκτρικά 
φορτία  του  κτιρίου  είτε  θα  αποθηκευτεί  ως  χημική  ενέργεια  υπό  μορφή  υδρογόνου  (H2).  Το 
υδρογόνο,  εν  συνεχεία,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  πράσινο  καύσιμο  είτε  για  να  καλύψει  τη 
θέρμανση του κτιρίου μέσω της καύσης του είτε για την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
με τη χρήση κυψέλης καυσίμου. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προτεινόμενο ΑΠΕ‐H2 υβριδικό 
σύστημα.  

 

 

Σχήμα  1: Απεικόνιση του υβριδικού συστήματος ΑΠΕ‐ H2 

Το πρωτότυπο υβριδικό σύστημα ΑΠΕ‐H2 έχει επιλεχτεί να εγκατασταθεί σε ένα κτίριο που βρίσκεται 
μέσα στο  Τεχνολογικό  και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου  (ΤΠΠΛ)  στην  Ελλάδα,  όπου αποτελεί  μέρος 
των  εγκαταστάσεων  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  Αθηνών.  Το  παρακάτω  σχήμα 
παρουσιάζει  το  κτίριο  που  έχει  επιλεχθεί  για  την  εγκατάσταση  του  προτεινόμενου  υβριδικού 
συστήματος.  
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Το επιλεχθέν κτίριο για την υλοποίηση του υβριδικού συστήματος ΑΠΕ‐H2 

 

Παροχή  υπηρεσιών  προς  τρίτους:  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  ένας  μεγάλος  αριθμός 
ιδιωτικών  συμφωνητικών  με  την  ελληνική  και  ευρωπαϊκή  βιομηχανία,  καθώς  και  με  ιδιώτες  ή 
δημόσιους φορείς (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), που αφορούσαν κυρίως παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών  υψηλής  ποιότητας  (μετρήσεις  αιολικού  δυναμικού,  μετρήσεις  καμπύλης  ισχύος 
ανεμογεννητριών, διαπιστευμένες μετρήσεις φορτίων σε ανεμογεννήτριες με στόχο την πιστοποίησή 
τους,  μετρήσεις  θορύβου  ανεμογεννητριών,  βαθμονομήσεις  ανεμομέτρων,  μετρήσεις  υδάτινου 
δυναμικού), οικονομοτεχνικές μελέτες για την αξιοποίηση των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, αβαθής 
γεωθερμία,  ηλιακά θερμικά,  ενεργειακές καλλιέργειες για παραγωγή βιοκαυσίμων, σχέδια δράσης 
για τη βιομάζα), μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων (due diligence) για ελληνικές και ξένες τράπεζες.  

Επίσης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το ΚΑΠΕ συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης αιολικών 
σταθμών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας είναι υπεύθυνο για την έκδοση δύο 
βεβαιώσεων σχετικά με την πιστοποίηση των ανεμογεννητριών και τη μέτρηση των χαρακτηριστικών 
ποιότητας ισχύος τους. Οι βεβαιώσεις αυτές απαιτούνται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης 
του  σταθμού.  Στο  πλαίσιο  αυτών  των  δραστηριοτήτων,  και  κατά  το  έτος  2009  εκδόθηκαν  130 
περίπου βεβαιώσεις για πιστοποιητικά τύπου και ανάλογος αριθμός βεβαιώσεων για τις μετρήσεις 
των χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος. 

Επιπλέον,  το  ΚΑΠΕ  συμμετέχει  και  στη  διαδικασία  έκδοσης  της  άδειας  λειτουργίας  εκτελώντας 
ελέγχους σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ πριν από την έκδοση της τελικής άδειας από την 
αρμόδια Περιφέρεια. Κατά το έτος 2009 εκτελέστηκε από το ΚΑΠΕ σημαντικό πλήθος επιθεωρήσεων 
σε  αιολικούς,  μικρο‐υδροηλεκτρικούς,  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  και  σταθμούς  βιοαερίου  σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες. 
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Το  Τμήμα  Τεχνολογιών  Νερού  συμμετέχει  στον  έλεγχο  των  λειτουργικών  και  τεχνικών 
χαρακτηριστικών  του  εξοπλισμού  των Μικρών  Υδροηλεκτρικών  Έργων.  Παράλληλα  συμμετέχει  σε 
συνεργασία  με  το  Ελληνικό  Κέντρο  Θαλάσσιων  Ερευνών  (ΕΛΚΕΘΕ)  στις  δραστηριότητες  της  ΑΓΕΤ 
Ηρακλής  της  περιοχής  Χαλκίδας  για  τη  διερεύνηση  των  δυνατοτήτων  εγκατάστασης  συσκευών 
αξιοποίησης του θαλάσσιου ρεύματος του στενού του Ευρίπου.  
 

To Τμήμα Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής του ΚΑΠΕ  , μετά από σχετικό αίτημα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και με στόχο να διασφαλιστεί τόσο η 
άρτια  εγκατάσταση,  όσο  και  η  απρόσκοπτη  και  ασφαλής  λειτουργία  των  μικρών  κτηριακών  Φ/Β 
συστημάτων,  προχώρησε  στην  επεξεργασία  των  σχετικών  προτύπων  (ελληνικών,  ευρωπαϊκών  και 
διεθνών) προκειμένου να καταρτίσει τον οδηγό: «Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε 
κτηριακές  εγκαταστάσεις»  ως  μια  πηγή  πληροφοριών  και  καλής  πρακτικής  σχετικά  με  την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτίρια.  

 

Η ηλιακή γειτονιά στην πόλη Kiyomino της Ιαπωνίας 

 με εγκαταστάσεις 237 kWp σε 80 κατοικίες μια γειτονιάς. 

Τέλος,  το  Τμήμα  Αιολικής  Ενέργειας  σε  συνεργασία  με  τον  Τομέα  Ρευστών  του  Τμήματος 
Μηχανολόγων  του  ΕΜΠ  διοργάνωσαν  για  πέμπτη  συνεχόμενη  χρονιά  τον  κύκλο  εξειδίκευσης 
«Αιολική  Ενέργεια»  του  διεθνούς  μεταπτυχιακού  προγράμματος  EUREC  Master  με  διδάσκοντες 
καθηγητές από το ΕΜΠ και ερευνητές του ΚΑΠΕ.  
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Ενίσχυση Υποδομών  

• ΣΑΜ  061,  Εγκατάσταση  μικρής  ανεμογεννήτριας  20kW  στον  Αγ.  Ευστράτιο:  Το  έργο  αφορά 
στην  εγκατάσταση  μικρής  ανεμογεννήτριας  με  ονομαστική  ισχύ  20  kW  στον  Αγ.  Ευστράτιο.  Η 
ανεμογεννήτρια  έχει  εγκατασταθεί,  έχουν  γίνει  οι  σχετικές  εργασίες  που  αφορούν  στην 
περιβαλλοντική μελέτη, και τη σύνδεση της μηχανής με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η τελική φάση του 
έργου, σύνδεση με το δίκτυο και εγκατάσταση μετρητικού συστήματος, υλοποιήθηκε εντός του 
2009. 

• Μελέτη  Βελτίωσης  ‐  Επικαιροποίησης  του  Αιολικού  Χάρτη  της  χώρας:  Το  έργο 
χρηματοδοτήθηκε  από  τη  ΡΑΕ  και  εκτελέστηκε  από  την  Κοινοπραξία  ΚΑΠΕ/ΙΕΠΒΑ‐Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αφορούσε στην εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης του αιολικού 
δυναμικού  της  χώρας,  με  σκοπό  την  επικαιροποίηση  του  υφιστάμενου  αιολικού  χάρτη  με 
συνδυασμένη  χρήση  των  νέων  μετρήσεων  και  υφισταμένων  μακροχρόνιων  ανεμολογικών 
δεδομένων. Το έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2008. Το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών 
είναι ενεργό για την περαιτέρω υποστήριξη του αιολικού χάρτη.  

• Εργαστήριο Βιομάζας ‐Υδρογόνου: Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.5.1 του ΕΠΑΝ, υλοποίησε 
έργο  για  την  επέκταση  των  εργαστηρίων  βιομάζας  με αεριοποιητή  βιομάζας  και  την  επέκταση 
υβριδικού συστήματος ΑΠΕ με τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου σε 
εργαστηριακή  κλίμακα.  Το  έργο  είχε  συνολικό  προϋπολογισμό  877.000  €  και  ολοκληρώθηκε 
εντός του 2009.  

Το  Τμήμα  Φ/Β  Συστημάτων  και  Διεσπαρμένης  Παραγωγής  ανέπτυξε  και  συνεχώς  βελτιώνει  την 
εργαστηριακή του υποδομή, τη διαδικασία αξιολόγησης  και τις υπηρεσίες σε θέματα όπως: 

• Τη διαδικασία διερεύνησης  της συμβατότητας  της λειτουργίας Φ/Β αντιστροφέων  ισχύος έως 
12kVA με τους εγχώριους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Στα πλαίσιο της συμμετοχής του 
ΚΑΠΕ  μαζί  με  το  ΕΜΠ  στο  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Εργαστηρίων  Διεσπαρμένων  Ανανεώσιμων 
Ενεργειακών  Πόρων, DER‐Lab  (www.der‐lab.net)  αναπτύχθηκαν  και  τέθηκαν  σε  εφαρμογή  οι 
διαδικασίες δοκιμών και μετρήσεων για την αξιολόγηση εμπορικών Φ/Β αντιστροφέων. 

• Τη  συστηματική  αξιολόγηση  τόσο  των  διαφορετικών  υλικών  που  χρησιμοποιούνται  στα  Φ/Β 
πλαίσια,  όσο  και  των  διαφόρων  εμπορικών Φ/Β προϊόντων  και  ιδιαίτερα  την  χαρακτηριστική 
καμπύλη έντασης‐τάσης (IV) ενός Φ/Β πλαισίου, στοιχείου ή Φ/Β συστήματος μέχρι 100 kWp, τη 
διερεύνηση  της  μακροχρόνιας  παραγωγικής  ικανότητας  ενός  Φ/Β  πλαισίου  στις  εκάστοτε 
μετεωρολογικές  συνθήκες  της  γεωγραφικής  περιοχής  στην  οποία  πραγματοποιείται  η 
εγκατάστασής του, με στόχο τον προσδιορισμό της ενεργειακής του απόδοσης σε ετήσια βάση.  

•  Μελέτες σκοπιμότητας και ενεργειακής απόδοσης των Φ/Β συστημάτων.  

http://www.der-lab.net/�
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Εξοπλισμός για τη μέτρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης έντασης‐τάσης 

 ενός Φ/Β πλαισίου με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός 

 

    

Αυτοματοποιημένος ηλεκτρικός πίνακας επιλογής ηλεκτρικών συνδέσεων (ηλεκτρικό δίκτυο, εξομοιωτής 
ηλεκτρικού δικτύου, επιλογή φορτίων, κ.λ.π.) και κονσόλα ελέγχου αυτού,  

για τους υπό δοκιμή ηλεκτρονικούς μετατροπείς 
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Συμμετοχή σε ανθρώπινα δίκτυα 

Πέρα από τις καθ’ αυτές ερευνητικές δραστηριότητες τους, οι επιστήμονες του Κέντρου συμμετέχουν 
σε  Διεθνείς  Οργανισμούς  και  σε  Δίκτυα  ερευνητικού  ενδιαφέροντος,  με  σκοπό  την  ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη διάδοση της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς  επίσης  και  για  την  επισήμανση  των  τεχνικών  και  μη  εμποδίων,  με  παράλληλη  οργάνωση 
ομάδων εργασίας για την επίλυσή τους.  

Επίσης, υπάρχει ενεργή συμμετοχή και σε επιστημονικές επιτροπές που ασχολούνται με τα πρότυπα 
και την πιστοποίηση των τεχνολογιών ΑΠΕ.  

Έτσι, κατά το 2009 το Κέντρο συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες:  

• της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC312‐Thermal solar systems and components, όπου 
εκτελεί καθήκοντα γραμματείας,  

• της  Τεχνικής  Επιτροπής  TC‐88  της  IEC  (International  Electro‐technical  Commission),  που 
αναπτύσσει πρότυπα για ανεμογεννήτριες,  

• του Διεθνούς Δικτύου Οργανισμών  (MEASNET), που εκτελούν αναγνωρισμένες μετρήσεις στην 
περιοχή της αιολικής ενέργειας, του οποίου το ΚΑΠΕ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη και για 
την περίοδο 2007‐2008 κατείχε την αντιπροεδρία του Συμβουλίου των Μελών,  

• της  Ευρωπαϊκής  Ακαδημίας  Αιολικής  Ενέργειας  (European  Academy  of  Wind  Energy),  της 
οποίας το ΚΑΠΕ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη και για την περίοδο 2006‐2007 κατείχε την 
προεδρία, 

• της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association), που αποτελεί 
τη  φωνή  της  αιολικής  κοινότητας  για  την  προώθηση  της  αιολικής  ενέργειας  στην  Ευρώπη  και 
παγκοσμίως. Μέλη της είναι βιομηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα, επενδυτές, εθνικές ενώσεις για 
την προώθηση της αιολικής ενέργειας, επενδυτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί κ.λπ., 

• της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Αιολική Ενέργεια, όπου το ΚΑΠΕ κατέχει την 
αντιπροεδρία, συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και 
σε κάποιες ομάδες εργασίας της Πλατφόρμας,  

• του δικτύου των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Ερευνητικών Κέντρων  (European Energy Research 
Alliance ‐EERA, μηχανισμού του SET PLAN) με συστηματική παρουσία στην Executive Committee 
της EERA αλλά και στα Κοινά Προγράμματα που αναπτύσσονται στις θεματικές περιοχές αιολικά, 
φ/β, γεωθερμική ενέργεια, ευφυή δίκτυα. 
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• της  Συμφωνίας  για  Έρευνα  και  Ανάπτυξη  σε  θέματα  Υδρογόνου  του  Διεθνούς  Οργανισμού 
Ενέργειας (ΙΕΑ, Hydrogen Implementing Agrrement), όπου κατόπιν πρωτοβουλίας του ΚΑΠΕ έγινε 
εγγραφή της Ελλάδας, το δε ΚΑΠΕ εκπροσωπεί το ΥΠΕΚΑ στη Συντονιστική Επιτροπή,  

• της Συμβουλευτικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας της Τεχνολογικής Πλατφόρμας των 
Βιοκαυσίμων  για  τη  Θεσσαλία,  που  ιδρύθηκε  στο  πλαίσιο  του  Περιφερειακού  Πόλου 
Καινοτομίας της Θεσσαλίας, 

• της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας των Βιοκαυσίμων, καθώς και της Επιτροπής για τα 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για τη Βιομάζα εκπροσωπώντας το ΥΠΕΚΑ, 

• της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση – Ψύξη από ΑΠΕ,  

• της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τα  Εθνικά  Σχέδια  Δράσης  για  τη  Βιομάζα  εκπροσωπώντας  το 
ΥΠΕΚΑ, 

• της Επιτροπής Συγκρότησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, που συστάθηκε από το ΥΠΕΚΑ 

• των Ευρωπαϊκών δικτύων PV‐ERA‐Net και Hydrogen ERA‐Net (Hy‐Co), με στόχο τον συντονισμό 
των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  προσπαθειών  στους  αντίστοιχους  τομείς,  κάτω  από  μια  κοινή 
ερευνητική ατζέντα,  

• της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 66  ‐  Στερεά Καύσιμα  με αντικείμενο  την προτυποποίηση  της 
στερεής βιομάζας (chips, pellets) για τον οικιακό τομέα 

• της  Τεχνικής  Επιτροπής  ΕΛΟΤ/ΤΕ35  ‐  Ηλιακή  Ενέργεια,  όπου  εκτελεί  καθήκοντα  τεχνικού 
υπευθύνου, 

• στις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Φωτοβολταϊκών και Ευφυών Δικτύων, 

• της  Δέσμης  Εργασίας  18  του  ΙΕΑ/ΗΙΑ  για  την  αξιολόγηση  ολοκληρωμένων  συστημάτων 
ενεργειακού υδρογόνου, 

• της  Δέσμης  Εργασίας  24  του  ΙΕΑ/ΗΙΑ  για  τη  μελέτη  και  βελτιστοποίηση  της  σύνδεσης 
ανεμογεννητριών με μονάδες ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου, 

• του  Joint  Technology  Initiative  for  Fuel  Cells  and  Hydrogen  (Research  Grouping),  ειδικότερα 
συμμετοχή και στην Ομάδα εργασίας «Παραγωγή Υδρογόνου» 

• τη  Γραμματείας  της  Ελληνικής  Τεχνολογικής  Πλατφόρμας  για  το  Υδρογόνο  και  τις  Κυψέλες 
Καυσίμου, που δημιουργήθηκε το 2006. 

 

Ο συντονισμός της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του «Ελληνικού Νησιού Υδρογόνου στη Μήλο» 
παρέμεινε επίσης μία από τις δραστηριότητες του Κέντρου για το 2009. 
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Ενότητα 3.4  
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα (ΕΑ). Στόχοι και δράσεις κατά το 2009 
 
Οι στόχοι του Κέντρου σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα κατά το 2009 ήταν: 

1. Η προώθηση  της  ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω εφαρμογών ΕΞΕ και ΑΠΕ στους επιμέρους 
τομείς κατανάλωσης ενέργειας της ελληνικής αγοράς (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία κ.λπ.), με την 
παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  (μελέτες  σκοπιμότητας,  ενεργειακές  επιθεωρήσεις,  εκτέλεση 
μετρήσεων ενεργειακών μεγεθών κ.ά.). 

2. Ο  ενεργειακός  σχεδιασμός  μεγάλων  έργων  του  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα  με  εφαρμογή 
τεχνολογιών ΕΞΕ/ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα και το δομημένο περιβάλλον γενικότερα.  

3.  Η ανάπτυξη της αγοράς και η τεχνική υποστήριξη του παραγωγικού τομέα δομικών προϊόντων 
μέσω  ειδικών  δράσεων,  όπως  η  ενεργειακή  σήμανση  και  μετρήσεις  του  εργαστηρίου  Κτιριακού 
Κελύφους και Εσωκλίματος. 

4. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 
στο  τομέα  των  μεταφορών,  με  την  ανάπτυξη  και  προώθηση  σχεδίων  αστικής  κινητικότητας  και 
στοχευόμενες δράσεις στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών (π.χ. πιλοτικές δράσεις 
σε στόλους δήμων ή εταιρειών, δράσεις αλλαγής οδικής συμπεριφοράς, νέα πρότυπα μετακίνησης 
κ.ά.). 

5. Η υποστήριξη  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή έργων και δράσεων για  τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο. 

6. H  μεταφορά  της  αποκτηθείσας  εμπειρίας  από  την  υλοποίηση  ευρωπαϊκών  έργων  σε  εθνικό 
επίπεδο  μέσω  της  υλοποίησης  επιδεικτικών  δράσεων.  Σκοπός  η  επίτευξη  των  Εθνικών  Στόχων 
συγκράτησης των κλιματικών αλλαγών, και των εκπομπών CO2.  

7. H  συνεισφορά  στο  σχεδιασμό  των  επενδυτικών  προγραμμάτων  και  παροχή  της  απαραίτητης 
τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίησή τους. 

8. Η συνεισφορά στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον 
τομέα  των  κτιρίων,  σε  συνεργασία  με  το  ΥΠΑΝ  καθώς  και  εθνικά  Ευρωπαϊκά  δίκτυα  και 
οργανισμούς.   
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Το ΚΑΠΕ συμμετείχε σε μία σειρά έργων στο πεδίο αυτό, τα οποία μπορούν να διακριθούν  στις 
ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 
 
Εθνικά έργα : Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιήθηκε στα ακόλουθα εθνικά έργα στον τομέα της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας: 
1. Υποστήριξη της διαδικασίας εναρμόνισης της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα 

με  την  Οδηγία  2002/91/ΕΚ  για  την  «Ενεργειακή  Απόδοση  των  Κτιρίων».  Συγκεκριμένα, 
υποστήριξη  του  Υπουργείου  ΠΕΧΩΔΕ  και  του  μετέπειτα  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας 
και  Κλιματικής  Αλλαγής  στη  διαμόρφωση  του  Κανονισμού  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ.  

 

  Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ΜΟΔ Α.Ε. 
 
2. Σχεδιασμός  του  προγράμματος  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»:  Ενεργειακή  Αποδοτικότητα  σε  Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠΑΝ ‐ ΚΕΚΔΕ. Αντικείμενο 
του  Προγράμματος  είναι  η  μείωση  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  στο  αστικό  περιβάλλον  με 
τεχνικές  παρεμβάσεις  σε  δημοτικά  κτίρια,  κοινόχρηστους  χώρους,  δημοτικές  μεταφορές  και 
τεχνικές  υποδομές  και  με  δράσεις  ευαισθητοποίησης.  Το  ΚΑΠΕ  θα  είναι  ο  ΕΦΔ  του 
Προγράμματος,  το οποίο προκηρύχθηκε  τον Μάρτιο  του 2009  και θα διαρκέσει μέχρι  το 2011. 
Στο πλαίσιο αυτό και μετά από σχετικές προκηρύξεις του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΚΑΠΕ 
υποδέχτηκε  191  προτάσεις  Δήμων  και  94  υποψηφιότητες  για  την  κατάρτιση  Μητρώου 
Αξιολογητών.  
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3. Υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ στη διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου ΚΥΑ του «Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού  Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  για  τις Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας  (Ν. 
2742/1999)».  

4. Συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών σε 
εθνικό  επίπεδο  για  δράσεις  βελτίωσης  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας  στο  τομέα  των 
μεταφορών.  

5. Συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  σχετικά  με  την 
ενσωμάτωση  στις  πολιτικές  του  Υπουργείου,  δράσεων  αλλαγής  συμπεριφοράς  πολιτών  και 
εξοικονόμησης  ενέργειας  στον  τομέα  των  μεταφορών.  Οι  δράσεις  αυτές  αφορούν  στη  μείωση 
του  αριθμού  των  ιδιόκτητων  αυτοκινήτων,  τη  βελτίωση  της  οδηγικής  συμπεριφοράς 
(Ecodriving),  τη  ενίσχυση  της  χρήσης  των Μέσων Μαζικής  Συμπεριφοράς  και  την  προώθηση 
νέων  προτύπων  μετακίνησης  όπως  το  κοινόχρηστο  αυτοκίνητο  (Car‐Sharing)  και  η  ομαδική 
χρήση Αυτοκινήτου (Car‐Pooling).  

 

6. Συνεργασία  με ΟΣΕ,  ΗΛΠΑΠ,  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας,  ΟΑΣΑ,  διάφορους  Δήμους 
για  την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων,  εκδηλώσεων  και  το σχεδιασμό πολιτικών  και  δράσεων 
που  στοχεύουν  στην  αλλαγή  συμπεριφοράς  πολιτών  και  βελτίωση  της  Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας στις Μεταφορές.  

Ευρωπαϊκά  έργα  :  Στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικών  προγραμμάτων  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης στους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών και της 
βιομηχανίας, το Κέντρο συμμετείχε σε 18 έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους: Περιλαμβάνονται 15 ιδιωτικά συμφωνητικά με ιδιώτες ή/και 
δημόσιους φορείς στην Ελλάδα που αφορούσαν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, όπως ενεργειακές μελέτες κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια Ecodriving κ.λπ.  
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Ενότητα 3.5  
Αναπτυξιακά Προγράμματα 
 
Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων έχουν ως βασικούς στόχους: 
• τη  μελέτη  και  επιδεικτική  πιλοτική  εφαρμογή  καινοτόμων  λύσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών 

Ενέργειας  και  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  για  την  παραγωγή  και  μεταφορά  τεχνογνωσίας  σε 
επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές, 

• την ενίσχυση  της δράσης  των ελληνικών επιχειρήσεων σε αναπτυσσόμενες  χώρες και περιοχές 
στρατηγικού  ενδιαφέροντος,  όπως  είναι  τα Βαλκάνια,  η ΝΑ Ευρώπη,  η Μαύρη Θάλασσα και η 
Μεσόγειος, 

• την  εδραίωση  συνεργασιών  με  Εθνικά  Ενεργειακά  Κέντρα  και  Αρχές  σε  χώρες  στρατηγικού 
ενδιαφέροντος, 

• τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ με την υλοποίηση επιδεικτικών έργων 
ΑΠΕ και ΕΞΕ.  

Η Διεύθυνση, κατά το 2009 είχε την ευθύνη για την υλοποίηση: 
• Τριών έργων στο πλαίσιο του HELLENIC AID, της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

του  Υπουργείου  Εξωτερικών.  Τα  έργα  αυτά  αφορούν  στην  εγκατάσταση  ηλιακών  συστημάτων 
(για  κάλυψη θερμικών  και ψυκτικών φορτίων)  και  σε  επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε 
κτίρια  του  δημόσιου  τομέα  αλλά  και  κατοικίες,  στην  Τουρκία  –  Άγκυρα,  Αίγυπτο  –  Ελληνικό 
τετράγωνο της Αλεξάνδρειας, Λίβανο – πληγείσες περιοχές από βομβαρδισμούς. Για το Λίβανο το 
έργο επεκτείνεται και στη δημιουργία εργαστηριακής υποδομής για ελέγχους ηλιακών θερμικών 
συστημάτων.  

• Ενός  Κοινού  Περιφερειακού  Προγράμματος  HELLENIC  AID  –  USAID,  του  SYNENERGY,  που 
στοχεύει  στην  υποστήριξη  της  διείσδυσης  τεχνολογιών  εξοικονόμησης  και  ανανεώσιμων  στις 
χώρες  της  Ενεργειακής Κοινότητας.  Το Πρόγραμμα  καλύπτει 6  χώρες που  έχουν υπογράψει  τη 
Συμφωνία των Αθηνών  (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία) 
και 3 παρατηρήτριες χώρες (Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία).  
 

Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος για κάθε χώρα – στόχο είναι: η αξιολόγηση δυναμικού και 
εντοπισμός ώριμων έργων ΑΠΕ, ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες, η ενσωμάτωση ΑΠΕ και ΕΞΕ 
στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, η τεχνική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ειδικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από το ΚΑΠΕ είναι τα επιδεικτικά έργα 
σε  κτίρια  κοινωνικού  χαρακτήρα  (με  έμφαση  στην  ενσωμάτωση  ηλιακών  συστημάτων  και 
αναβάθμιση των μονώσεων τους) και η ίδρυση 1‐2 νέων εθνικών ενεργειακών κέντρων σε  χώρες 
που δεν υπάρχουν. 

• Ενός έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Twinning» του EUROPEAID, τεχνικής βοήθειας και 
μεταφοράς  τεχνογνωσίας  στο  Εθνικό  Ενεργειακό  Ερευνητικό  Κέντρο  της  Ιορδανίας,  National 
Energy Research Centre (NERC).  
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• Των  εργασιών  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  Κεντρικού  Κτιρίου  του  ΚΑΠΕ  (εξωτερική 
θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και επιδεικτική εφαρμογή πράσινου δώματος).  

 

      

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης  
του Κεντρικού Κτιρίου του ΚΑΠΕ 

• Δύο έργων στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου: 
 POBICOS με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ανοιχτού, έξυπνου και ευέλικτου συστήματος 
καταγραφής κι ελέγχου των ενεργειακών λειτουργιών σε κτίρια,  
 CHANGING BEHAVIOUR  με αντικείμενο την αξιολόγηση με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
προγραμμάτων διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης.  

• Και τέλος, ενός έργου MEDA, του IC – MED με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ 
των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας  (clusters)/ παρόμοιων δομών στη Μεσόγειο σε 5 
τομείς, μεταξύ των οποίων και η ενέργεια και το αειφόρο κτίριο.  
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Ενότητα 3.6  
Λοιποί Τομείς Δραστηριότητας 

3.6.1 Διασφάλιση Ποιότητας 
 
Το  Γραφείο  Διασφάλισης  Ποιότητας  του  ΚΑΠΕ  είναι  υπεύθυνο  αφενός  για  τη  διασφάλιση  της 
ποιότητας  των  διαδικασιών  και  των  προσφερομένων  πιστοποιημένων  υπηρεσιών  του  ΚΑΠΕ  και 
αφετέρου  για  την  ικανοποίηση  των απαιτήσεων  των  εσωτερικών  και  εξωτερικών πελατών  του  και 
των οργανισμών πιστοποίησης. 
 
Στις  δραστηριότητες  του  Γραφείου  Διασφάλισης  Ποιότητας  του  ΚΑΠΕ  για  το  έτος  2009 
συγκαταλέγονται: 
 
• Η επιτυχής επιτήρηση του Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας υπ' αριθμόν 02.35.06/842 κατά 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001:2000  έως  14‐11‐2010  του  Θεματικού  –  Ενδιάμεσου Φορέα  Διαχείρισης  (Θ‐
ΕΦΔ) του ΕΠΑΝ του Γ’ ΚΠΣ από τον ΕΛΟΤ.  

• Η επιτυχής επιτήρηση του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας υπ' αριθμόν 647 / 30.12.2009 
κατά  ΕΛΟΤ  EN  ISO/IEC  17025:2005  από  τον  Ελληνικό  Φορέα  Διαπίστευσης  (ΕΣΥΔ)  του 
Εργαστηρίου Δοκιμών Ανεμογεννητριών  το  οποίο  αποτελεί  αντικατάσταση  του Πιστοποιητικού 
DAR / DAP‐PL‐3266.00 κατά DIN EN ISO/IEC 17025: 2000. 

• Η επιτυχής επιτήρηση του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας υπ' αριθμόν 100/24.07.2003 
κατά  ΕΛΟΤ  EN  ISO/IEC  17025:2000  του  Εργαστηρίου  Ενεργειακών  Μετρήσεων  (ΕΕΜ)  από  τον 
Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης ‐ ΕΣΥΔ.   

• Η  επιτυχής  επιβεβαίωση  της  Διαχειριστικής  Επάρκειας  του  ΚΑΠΕ  ως  δικαιούχου  του  Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 στην Κατηγορία Β κατά τη μεταβατική περίοδο. 

• Η ανάπτυξη και αναθεώρηση επί μέρους διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας για ολόκληρο τον 
Οργανισμό.  

• Η παρακολούθηση ‐ έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με εσωτερικές    
       Επιθεωρήσεις.  
• Η  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σχετικών  με  τη  Διασφάλιση  /  Διαχείριση  Ποιότητας  σε 

Εργαζόμενους, Υπηρεσίες, Τμήματα, Διευθύνσεις και Διοίκηση του ΚΑΠΕ.  
• Η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  Κέντρου  που  εμπλέκεται  σε  θέματα  αρμοδιότητας  του 

Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας. 
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3.6.2  Οικονομικές Υπηρεσίες και Διαχείριση 
 

Η  Διεύθυνση  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  ΚΑΠΕ  διεκπεραιώνει  όλα  τα  θέματα 
οικονομικής  και  διοικητικής  διαχείρισης  του  Κέντρου,  υποστηρίζοντας  το  έργο  της  Διοίκησης  του 
Κέντρου και των άλλων Διευθύνσεων. Μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και Προμηθειών μεριμνά για τη 
συντήρηση,  λειτουργία  και ανάπτυξη  των υποδομών  του  Κέντρου  καθώς  και  για  τη διεκπεραίωση 
των  διαδικασιών  προμηθειών.  Επίσης,  διαχειρίζεται  τα  θέματα  προσωπικού  καθώς  και  την 
οικονομική παρακολούθηση, έλεγχο και   διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και την 
εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και της βιβλιοθήκης του Κέντρου. 
 
Στις κύριες δράσεις για το 2009 της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
περιλαμβάνονται :  
 
• η  συνεχής  βελτίωση  της  λειτουργίας  και  η  περαιτέρω  ανάπτυξη  του  Μηχανογραφικού 

Συστήματος  Παρακολούθησης  και  η  αξιοποίησή  του  στις  υπηρεσίες  παρακολούθησης  της 
οικονομικής πορείας των υλοποιούμενων έργων,  

• η παρακολούθηση  και  ενημέρωση  της υπηρεσιακής  κατάστασης  του προσωπικού  του Κέντρου 
σύμφωνα  με  τις  σχετικές  αποφάσεις  των  λειτουργικών  αρμοδίων  οργάνων  του  Κέντρου  και  η 
μέριμνα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,  

• την  εξασφάλιση  κονδυλίων  για  τις  απαραίτητες  συντηρήσεις  των  οικοδομικών  και 
ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  των  κτιρίων  του  ΚΑΠΕ  και  την  ολοκλήρωση  των 
επισκευών και των μηχανολογικών αναβαθμίσεων των δύο των εργαστηρίων,  

• η υποστήριξη και συντήρηση των έργων υποδομής του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) και 
της συντήρησης των εγκαταστάσεων του αιολικού πάρκου στη Κερατέα, 

• η υποστήριξη  της Διαχειριστικής  Επάρκειας  του  ΚΑΠΕ ως δικαιούχου  του  Εθνικού  Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 στην Κατηγορία Β κατά τη μεταβατική περίοδο, 

• η  συνέχιση  της  υποστήριξης  του  Κέντρου  ως  Θεματικού  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  στο 
πλαίσιο των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
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Διάγραμμα 10: Εξέλιξη κύκλου εργασιών προς λειτουργικά έξοδα 

 

 
Διάγραμμα 11: Ποσοστιαία σχέση λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 
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Διάγραμμα 12: Εξέλιξη μισθοδοσίας προς κύκλο εργασιών 

 
 

 
Διάγραμμα 13: Κατανομή εσόδων ανά πηγή προέλευσης 
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4. Προγραμματισμός Δράσεων για το 2010 
Ενότητα 4.1  
Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός 
 
Στο πεδίο της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής το ΚΑΠΕ για το 2010 
προγραμματίζει να υλοποιήσει τις εξής δραστηριότητες‐στόχους: 

 
1.  Διεύρυνση  της    παρεχόμενης  υποστήριξης  στο  ΥΠΕΚΑ.  Το  ΚΑΠΕ,  ως  το  εθνικό  κέντρο  για  τις 
ΑΠΕ/ΕΞΕ,  είναι  και  ο  αρμόδιος φορέας  για  να  υποστηρίξει  επιστημονικά  και  τεχνικά  το  ΥΠΕΚΑ  σε 
σχέση με τη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 
2020. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταφορά κοινοτικών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο στους τομείς των ΑΠΕ 
και ΕΞΕ, καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των  μέτρων  και  πολιτικών  που  θα  ληφθούν  απαιτεί  τη  συντονισμένη  δράση  και  συνεργασία  του 
ΚΑΠΕ με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΚΑ ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες και 
συστήματα που θα ελέγχουν την πρόοδο επίτευξης των εθνικών στόχων. Παράλληλα, απαιτείται να 
σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν μηχανισμοί της αγοράς (υφιστάμενοι και νέοι) 
οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων και για τους οποίους το ΚΑΠΕ, μέσω της 
τεχνογνωσίας που διαθέτει, σχεδιάζει να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης. 
 
Συγκεκριμένα το ΚΑΠΕ προγραμματίζει να αναλάβει: 
 
• Την  επιστημονική  και  τεχνική  υποστήριξη  του  ΥΠΕΚΑ  για  την  επιτυχή  υλοποίηση  και       

παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης που σχετίζονται με την υλοποίηση των  εθνικών στόχων για 
τις ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση.  

• Την υποστήριξη του ΥΠΕΚΑ για την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ που αφορά στη 
βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  κατά  την  τελική  χρήση  και  τις  ενεργειακές  υπηρεσίες, 
καθώς  και  ανάπτυξης  των  κατάλληλων  υποδομών  και  εργαλείων  για  την  παρακολούθηση  της 
εφαρμογής της.  

• Την  επιστημονική  και  τεχνική  υποστήριξη  προς  το  ΥΠΕΚΑ  για  την  εφαρμογή  της  Οδηγίας 
2009/28/EΚ και το σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών για ανάπτυξη και διείσδυση των τεχνολογιών 
ΑΠΕ. 

• Την εκπόνηση μελετών για την πληρέστερη αξιοποίηση οικονομικά βιώσιμων, εμπορικά ώριμων 
τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ, καθώς και ανάπτυξης των κατάλληλων μηχανισμών αγοράς για την όσο 
μεγαλύτερη προώθησή τους. 

• Την  ανάπτυξη  των  αντίστοιχων  πληροφοριακών  συστημάτων  για  την  παρακολούθηση  της 
Διείσδυσης  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας,  της  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  και  της 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στο Ενεργειακό Σύστημα. 
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• Την οργάνωση,  επικαιροποίηση  και  διαχείριση  των προβλεπόμενων από  τις  οδηγίες Μητρώων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης κατά τη τελική χρήση. 

• Το  σχεδιασμό  και  ανάπτυξη  συστήματος  πιστοποίησης  εγγυήσεων  προέλευσης  ενέργειας  από 
ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ.   

• Την  ανάπτυξη  εργαλείων  και  μηχανισμών  της  αγοράς  για  την  άρση  των  εμποδίων  και  τη 
βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ/ΕΕ/ΣΗΘΥΑ. 

• Τη  μέριμνα  για  το  σχεδιασμό  και  την  προώθηση  εφαρμογής  προγραμμάτων  ενημέρωσης  και  
εκπαίδευσης για τις επενδύσεις και τις εφαρμογές ΑΠΕ, ΕΞΕ και ΣΗΘΥΑ. 

• Την ανάπτυξη μεθοδολογίας και  συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του συνόλο των 
μη  τεχνολογικών  δράσεων  ενημέρωσης,  εκπαίδευσης προς  τις  ομάδες  στόχους,  καθώς  και  την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών της αγοράς που βρίσκονται σε εφαρμογή 
σε θέματα ΑΠΕ/ΕΕ/ΣΗΘΥΑ. 

• Συντονιστικό  και  διαχειριστικό  ρόλο  σε  ένα  σύνολο  εθνικών  δράσεων  που  αφορά  θέματα 
προώθησης και ανάπτυξης των εθνικών πολιτικών στους τομείς των ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘΥΑ.  

• Τον  ποσοτικό  προσδιορισμό  των  εθνικών  στόχων  για  τις  ΑΠΕ,  τη  ΣΗΘ  και  την  ΕΞΕ  που  θα 
συζητήσει το ΥΠΕΚΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2020. 

 
Το  ΚΑΠΕ,  επιπρόσθετα,  θα  συνεχίσει  να  υποστηρίζει  το  σύνολο  των  φορέων  που  χαράσσουν  ή 
εφαρμόζουν δράσεις για την εθνική ενεργειακή πολιτική (όπως το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
&  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  ΥΠ.  ΑΓΡ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΥΠ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΡΑΕ, 
ΚΕΔΚΕ),  διενεργώντας  μελέτες,  μετρήσεις  και  εκπονώντας  τεχνικές  εκθέσεις.  Επιπρόσθετα,  στο 
πλαίσιο αυτό θα συνεχίζει να υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά δράσεις των φορέων της αγοράς, 
επαγγελματικών  ενώσεων,  επιμελητηρίων  αναφορικά  με  την  επιτάχυνση    ανάπτυξης  των 
απαραίτητων δομών για τη διείσδυση και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών ΑΠΕ/ΕΞΕ/ΣΗΘΥΑ. 

 
Τέλος,  το ΚΑΠΕ θα υποστηρίξει  το ΥΠΕΚΑ,  σε θέματα αποφάσεων Ενεργειακού Σχεδιασμού,  με  τις 
υπολογιστικές υποδομές που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται από χρηματοδότηση 
έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.  

 

2.  Υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  για  την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  και  Εθνικής 
Ενεργειακής  Πολιτικής.  Το  ΚΑΠΕ,  δραστηριοποιείται  ήδη  σε  μεγάλο  αριθμό  ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων  που  σχετίζονται  με  θέματα  ανάλυσης  ενεργειακής  πολιτικής,  ενεργειακού 
σχεδιασμού,  μεταφοράς  τεχνογνωσίας,  ανάπτυξης  αγοράς,  διάδοσης  τεχνολογιών  και  κατάρτισης‐
εκπαίδευσης ομάδων στόχου. 
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Στόχος,  για  το  2010,  είναι  η  αναβάθμιση  του  ρόλου  του  ΚΑΠΕ  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  μέσω  της 
συμμετοχής  του  σε  ομάδες  εργασίας  για  την  παρακολούθηση  των  ευρωπαϊκών  ενεργειακών 
πολιτικών  καθώς  και  αύξησης  των  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  και  δραστηριοτήτων  στις  οποίες 
συμμετέχει,  με  ταυτόχρονη  διεύρυνση  των  θεματικών  περιοχών.  Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  στο 
πρόγραμμα  Intelligent Energy  for Europe  (ΕΙΕ)  που  έχει ως  στόχο  την  υποστήριξη  της  ευρωπαϊκής 
ενεργειακής  πολιτικής  και  τις  δραστηριότητες  συντονισμού  των  Εθνικών  Κέντρων  Ενέργειας  για 
θέματα  τεχνικής  υποστήριξης  της  Ευρωπαϊκής  Ενεργειακής  Πολιτικής,  μέσα  από  το  δίκτυο  EnR. 
Επιπρόσθετα,  το  ΚΑΠΕ,  σχεδιάζει  να  συμμετέχει  με  ομάδες  εργασίας  στο  σύνολο  των  Κοινών 
Δράσεων  (Concerted  Actions)  του  ΕΙΕ  και  οι  οποίες  αφορούν  στη  μεταφορά  τεχνογνωσίας, 
συγκριτικής  αξιολόγησης,  αντιμετώπισης  εμποδίων  και  ανάπτυξης  κατάλληλων  μεθοδολογιών 
αξιολόγησης για τις πιο σημαντικές κοινοτικές oδηγίες σε θέματα ΑΠΕ/ΕΞΕ.  
 
3. Συμμετοχή σε υποστηρικτικές δράσεις ενεργειακών προγραμμάτων στη διεθνή αγορά με μελέτες 

ενεργειακής  πολιτικής,  ενεργειακού  σχεδιασμού,  ενεργειακών  στατιστικών  &  ανάλυσης  αγοράς 

καθώς  και  ολοκληρωμένα  προγράμματα  διάδοσης‐εκπαίδευσης.  Στόχος  είναι,  η  αύξηση  του 

μεριδίου  αγοράς  του  ΚΑΠΕ  σε  έργα  σχετικά  με  υποστηρικτικές  μελετητικές  δράσεις  στο  πλαίσιο 

διεθνών επενδυτικών προγραμμάτων, όπως αυτά που χρηματοδοτούνται από την UNDP, την World 

Bank,  την  EIB,  έργων  της  Eurostat,  τη  συμμετοχή  σε  έργα  του  δικτύου  Medener,  καθώς  και 

υποστήριξης επενδυτικών δραστηριοτήτων προς τρίτους φορείς. 
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Ενότητα 4.2  
Επενδυτικά Προγράμματα 
 
Στο  πεδίο  της  υποστήριξης  της  Πολιτείας  στην  ανάπτυξη  του  θεσμικού  πλαισίου  και  της 
διαχείρισης των επενδύσεων στους τομείς των ΑΠΕ και ΟΧΕ/ΕΞΕ, οι στόχοι του ΚΑΠΕ για το έτος 
2010 είναι οι εξής:  
 
1.  Συμμετοχή του ΚΑΠΕ στην υλοποίηση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  (ΕΦΕΠΑΕ) 
που  θα  αφορά  στη  διαχείριση  των  έργων  που  θα  ενταχθούν  στο  Ε.Π.  «Επιχειρηματικότητα  και 
Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» του ΕΣΠΑ 2007‐2013.  
 
2.  Συνέχιση της δραστηριοποίηση του ΚΑΠΕ ως Θ‐ΕΦΔ στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. (ΕΠΑΝ I) καθώς και 
παροχής  τεχνικής  υποστήριξης  σε  άλλους  ΕΦΔ  στην  τεχνική  παρακολούθηση  και  παραλαβή  των 
ενεργειακών τους έργων. 
 
3.  Υποστήριξη  του  ΥΠΕΚΑ  σε  οποιαδήποτε  διαδικασία  αναμόρφωσης  του  θεσμικού  πλαισίου  για 
την προώθηση των ΑΠΕ, της ΕΞΕ και της ΣΗΘ. 
 
4.  Συνέχιση  της  παροχής  τεχνικής  υποστήριξης  της  ΡΑΕ  στο  πλαίσιο  της    αδειοδοτικής  της 
δραστηριότητας σε έργα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. 
 
5.  Προώθηση  της  συνεργασίας  με  τραπεζικά    ιδρύματα  με  αντικείμενο  την  παροχή  τεχνικής 
υποστήριξης σε θέματα αξιολόγησης και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων. 
 
6.  Προώθηση της συνεργασίας με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στο ΕΣΠΑ. 
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Ενότητα 4.3  
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στις ΑΠΕ  
 
Όσον  αφορά  στην  έρευνα  και  στην  τεχνολογική  ανάπτυξη  στο  πεδίο  των  Ανανεώσιμων  Πηγών 
Ενέργειας,  το  Κέντρο  αναμένεται  να  δραστηριοποιηθεί  κατά  το  2010  εντατικά,  επικεντρώνοντας 
στους ακόλουθους τομείς:  
1.   Αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που  προσφέρει  το  ΕΣΠΑ  για  δράσεις  Ε&ΤΑ  και  ενίσχυσης 

υποδομών στη θεματική περιοχή των ΑΠΕ.  
 
2.   Αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που  προσφέρουν  το  7ο  ΠΠ  για  δράσεις  Έρευνας,  Ανάπτυξης & 

Επίδειξης για τις τεχνολογίες των ΑΠΕ, το Πρόγραμμα Intelligent Energy for Europe καθώς και το 
ΕΝPI  CBC  –  Mediterranean  Basin  Programme  (σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων).  

 
3.   Ενίσχυση‐σταθεροποίηση  των  δράσεων  παροχής  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  στην  αγορά,  κατά 

κύριο  λόγο  από  το  Εργαστήριο  Δοκιμών  Ανεμογεννητριών  (ΕΔΑ),  από  το  εργαστήριο 
Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας αλλά και τους υπόλοιπους τομείς τεχνολογιών ΑΠΕ. 
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Ενότητα 4.4  
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΑ)  

 

Όσον  αφορά  στην  έρευνα  και  στην  τεχνολογική  ανάπτυξη  στο  πεδίο  της  Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας,  το  Κέντρο  κατά  το  2010  αναμένεται  να  δραστηριοποιηθεί  εντατικά, 
επικεντρώνοντας στους ακόλουθους τομείς: 
 
1.  Αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που  προσφέρουν  τα  Κοινοτικά  Προγράμματα  (ΕΙΕ,  7o  ΠΠ)  για 
δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης στους τομείς των 
κτιρίων, των μεταφορών και της βιομηχανίας. 
 

2.  Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 
• Υποστήριξη  του  ΥΠΕΚΑ  στη  διαμόρφωση  του  Κανονισμού  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ) στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των 
Κτιρίων.  

• Υποστήριξη ΟΤΑ 
  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ‐ Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ως τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και  Κλιματικής  Αλλαγής,  υποστήριξη  των  συνολικών  διαδικασιών  αξιολόγησης  των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα .  

  Ως  Ενδιάμεσος  Φορέας  του  Προγράμματος  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,  συνολική  διαχείριση, 
υποστήριξη  και  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  Προγράμματος  και  των 
προβλεπόμενων έργων.  

 Ανάληψη του ρόλου της Εθνικής «Υποστηρικτικής Δομής» για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» 
(Covenant of Mayors), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς 
φορείς  και  οργανισμούς  και  συμμετοχή  στη  διαμόρφωση  στρατηγικής  για  την  εφαρμογή 
Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ. 

  Διατύπωση  ολοκληρωμένων  προτάσεων  και  διαδικασιών    ενεργειακής  καταγραφής  και 
σχεδιασμού σε επίπεδο δήμων με στόχο τη βιώσιμη ενεργειακή τους ανάπτυξη στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών διαδικασιών και προγραμμάτων. 
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• Διεύρυνση  της  συνεργασίας  και  υποστήριξης  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και 

Κλιματικής  Αλλαγής  για  την  εφαρμογή  πολιτικών  βελτίωσης  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας 

στον τομέα των μεταφορών.  

• Συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το 
ΚΑΠΕ θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του ως τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για τη Δράση 
7.8.3  του Ε.Π.Α.Α‐Α.Υ ενώ θα επιδιώξει τη συνεργασία και στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής 
Περιόδου σε θέματα βιοκαυσίμων, βιοαερίου κ.ά. 

 

• Τεχνική υποστήριξη της αγοράς σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας 

Βασικές δράσεις στον τομέα αυτόν θα αποτελέσουν η: 

  Συνεργασία  με  βιομηχανίες  παραγωγής  δομικών  προϊόντων  και  συστημάτων  για  τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης.  

Τεχνική  υποστήριξη  της  αγοράς  (βιομηχανία‐παραγωγικός  τομέας)  για  τον 
έλεγχο/μέτρηση/υπολογισμό/αξιολόγηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  την  πιστοποίηση 
δομικών υλικών και συστημάτων. 

  Τεχνική  υποστήριξη  της  αγοράς  (μελετητές,  κατασκευαστικές  εταιρίες  κ.λπ.)  καθώς  και   
φορέων  του  Ιδιωτικού  και  Δημόσιου  Τομέα,  για  Ενεργειακό  Σχεδιασμό  Κτιρίων  και 
Υπαιθρίων Χώρων με στόχο την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Ενεργειακή  
Απόδοση στα Κτίρια. 
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  Περαιτέρω  ανάπτυξη  της  υφιστάμενης  στο  ΚΑΠΕ  εργαστηριακής  υποδομής,  με  στόχο  την 
τεχνική υποστήριξη  της αγοράς για  την πιστοποίηση ενεργειακών μελετών,  καθώς και  την 
ανάπτυξη  υπολογιστικών  μοντέλων  θερμικής  συμπεριφοράς,  φυσικού  φωτισμού  και 
κίνησης του αέρα. 

 Ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών και νέων προτύπων 
μετακίνησης  όπως Car‐Sharing, Car‐Pooling,  με  στόχο  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 Eκπόνηση μελετών για την δυνατότητα επενδύσεων και εφαρμογών εναλλακτικών καυσίμων 
σε οχήματα   καθώς και ηλεκτρικών υβριδικών σε σχέση με την ενεργειακή οικονομική και 
περιβαλλοντική  αποδοτικότητα  τους  έναντι  των  συμβατικών,  και  η  παροχή  υπηρεσιών 
ενημέρωσης και κατάρτισης προς ενδιαφερόμενους φορείς. 

 Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και 
της  ενεργειακής‐περιβαλλοντικής απόδοσης  των μεταφορών,  τόσο σε  επίπεδο μέτρων  και 
πολιτικής  όσο  και  σε  επίπεδο  εφαρμογής  νέων  τεχνολογιών,  και  η  ανάπτυξη  τόσο 
εκπαιδευτικών εργαλείων όσο και εφαρμογών παρακολούθησης και αποτίμησης των έργων 
στον τομέα των μεταφορών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 Αξιολόγηση  της  τήρησης  χωρικών &  περιβαλλοντικών κανόνων εγκατάστασης επενδύσεων 
ΑΠΕ  με  την  παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  και  εμπειρογνώμονα  όσον  αφορά  στην 
υλοποίηση  επενδύσεων  και  έργων  παραγωγής  ενέργειας  από  ΑΠΕ.  Αξιολόγηση  και 
τεκμηρίωση  της  δυνατότητας  ένταξης  της  υπό  εξέταση  επένδυσης  σύμφωνα  με  τους 
κανόνες και τα κριτήρια που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
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Ενότητα 4.5  
Αναπτυξιακά Προγράμματα 
 

Με  τις  δραστηριότητες  της  η  Διεύθυνση  Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων  επιδιώκει  στο  μέλλον  να 
προωθήσει στην αγορά ολοκληρωμένες καινοτόμες εφαρμογές ΑΠΕ και ΕΞΕ, μέσω της υλοποίησης 
επιδεικτικών έργων, αλλά και της μελέτης των παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή τους από 
την κοινωνία. Σε διεθνές επίπεδο φιλοδοξεί να ενδυναμώσει το ρόλο του Κέντρου στο σχεδιασμό και 
την  εκκίνηση  μεγάλων  πρωτοβουλιών  ΑΠΕ  και  ΕΞΕ  στην  περιοχή  της  Ν.Α.  Ευρώπης,  του  Ευξείνου 
Πόντου και της Μεσογείου. 
 
Στους βασικούς στόχους για το 2010, περιλαμβάνονται: 
 
• Η  συνέχιση  της  υλοποίησης  αναπτυξιακών  έργων  ΑΠΕ  και  ΕΞΕ  πιλοτικού  χαρακτήρα,  με 

σημαντική προστιθέμενη αξία για τις ελληνικές επιχειρήσεις  
• Η στήριξη της χώρας στην ευρύτερη ενεργειακή περιφερειακή συνεργασία που διαμορφώνεται. 
• Η  αξιοποίηση  των  πόρων  του  Δ’  ΚΠΣ  μέσω  της  εκπόνησης  Προτύπων  Καινοτόμων  Σχεδίων 

Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ). 
• Η  αξιοποίηση  των  στόχων  και  των  αποτελεσμάτων  Εθνικών,  Ευρωπαϊκών  και  άλλων  Διεθνών 

Προγραμμάτων.  Ιδιαίτερα,  η  αξιοποίηση  της  σύγχρονης  ευρωπαϊκής  πολιτικής  γειτονίας  που 
περιλαμβάνει την ενέργεια ως δυναμική συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. 

• Η  εφαρμογή μεθόδων  και  εργαλείων  για  την  εκτίμηση  των  κοινωνικοοικονομικών  επιπτώσεων 
αναπτυξιακών έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

• Η  ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  το  σχηματισμό  και    λειτουργία  συνεργατικών  σχηματισμών 
καινοτομίας (clusters) στους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριοποίσης του ΚΑΠΕ.  

• Η εμβάθυνση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί το επίπεδο διοίκησης 
που  βρίσκεται  πλησιέστερα  στους  πολίτες,  για  την  υλοποίηση  και  «διάδοση»  αναπτυξιακών 
καινοτόμων έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

 
Η  Διεύθυνση  Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων,  μέσω  των  παραπάνω  δραστηριοτήτων  που 
χρηματοδοτούνται από  διαφορετικές  κατηγορίες προγραμμάτων,  αναμένεται  να συνεισφέρει  στην 
αύξηση  του  κύκλου  εργασιών  του  ΚΑΠΕ  και  στη  διεύρυνση  της  παροχής  ενεργειακών  υπηρεσιών 
προς τρίτες χώρες.  
   



78    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Ενότητα 4.6 

Στόχοι στους Λοιπούς Τομείς Δραστηριότητας 

4.6.1 Διασφάλιση Ποιότητας 
 
Στους βασικούς στόχους του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΑΠΕ για το έτος 2010 

συγκαταλέγονται: 

 

• Η απόκτηση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001  : 2008  του Φορέα 

ΚΑΠΕ/ΕΦΕΠΑΕ  (Ενδιάμεσος  Φορέας  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητας  και 

Επιχειρηματικότητας) για τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007‐ 2015. 

• Η  διατήρηση  του  Πιστοποιητικού  Διασφάλισης  Ποιότητας  υπ'  αριθμόν  647/30.12.2009  κατά 

ΕΛΟΤ EN  ISO/IEC 17025  : 2005 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης  (ΕΣΥΔ)  του Εργαστηρίου 

Δοκιμών Ανεμογεννητριών το οποίο αποτελεί αντικατάσταση του Πιστοποιητικού DAR / DAP‐PL‐

3266.00 κατά DIN EN ISO/IEC 17025: 2000.  

• H  διατήρηση  του  Πιστοποιητικού  Διασφάλισης  Ποιότητας  υπ'  αριθμόν  100‐2/13.05.2009  κατά 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 : 2005 του Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων από τον ΕΣΥΔ. 

• H  διατήρηση  της  επιβεβαίωσης  της  Διαχειριστικής  Επάρκειας  του  ΚΑΠΕ  ως  δικαιούχου  του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.  

• H ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 σχετικά με 

τη «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» σχετικά 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1431‐2.  

• Η ανάπτυξη και αναθεώρηση επί μέρους διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας για ολόκληρο τον 

Οργανισμό.  

• Η παρακολούθηση ‐ έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με εσωτερικές 

Επιθεωρήσεις.  

• Η  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σχετικών  με  τη  Διασφάλιση  /  Διαχείριση  Ποιότητας  σε 

Άτομα, Υπηρεσίες, Τμήματα, Διευθύνσεις και Διοίκηση του ΚΑΠΕ.  

• Η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  Κέντρου  που  εμπλέκεται  σε  θέματα  αρμοδιότητας  του 

Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας. 
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4.6.2 Οικονομικές Υπηρεσίες και Διαχείριση 
 
Κύριοι στόχοι στον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ‐
ΟΥΔ) του Κέντρου για το 2010, αποτελούν : 
 

• η  ολοκλήρωση  της  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  κελύφους  του  κεντρικού  κτιρίου  του 

Κέντρου  καθώς  και  η  βελτίωση  των  εργασιακών  συνθηκών  με  την  ανακαίνιση  των 

εσωτερικών χώρων,  

• η  βελτιστοποίηση  των  εσωτερικών  διαδικασιών  του  Κέντρου  όσον  αφορά  στην 

παρακολούθηση δεδομένων έργων που υλοποιούν οι Διευθύνσεις,  

• η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών διαδικασιών,  

• η  βελτίωση  των  οικονομικών  του  Κέντρου,  του  προϋπολογισμού  ταμειακής  ροής  και  των 

εσόδων, 

• η μείωση του χρόνου ενασχόλησης του προσωπικού με γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς 

και  

• η τεχνική επίβλεψη των εγκαταστάσεων και των επεκτάσεων του Κέντρου.  

 
Ειδικότερα η Δ‐ΟΥΔ στοχεύει στον πληρέστερο οικονομικό και  νομικό έλεγχο  των δραστηριοτήτων 

του  Κέντρου,  ιδιαίτερα  στη  διαχείριση  των  προγραμμάτων,  έργων  και  παραγωγή  αναφορών 

(reports). Επίσης, θα συνεχιστεί η συνεχής προσπάθεια παρακολούθησης των λειτουργικών εξόδων 

του Κέντρου, ώστε αφενός  να περιοριστούν οι δαπάνες και αφετέρου να επιτυγχάνεται η  έγκαιρη 

εισροή  των  αναμενόμενων  εσόδων,  διευκολύνοντας  την  ομαλή  λειτουργία  όλου  του  Κέντρου. 

Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  επίσης  στη  βελτίωση  της  πληροφόρησης  και  των  δυνατοτήτων 

πρόβλεψης και προγραμματισμού για τη Διοίκηση. 

 

Ο συντονισμός κατά την υλοποίηση των έργων υποδομής και  την  τεχνική επίβλεψη των κτιριακών 

επεκτάσεων  και  αναβαθμίσεων,  αλλά  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  πληροφοριακών  υποδομών  του 

Κέντρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης. Στόχος είναι 

η εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη δράσεων ώστε με την υπαγωγή πλέον του ΚΑΠΕ 

στην  αρμοδιότητα  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  &  Κλιματικής  Αλλαγής‐  ΥΠΕΚΑ  να 

μπορέσει να εκπληρώσει αποτελεσματικά την νέα διευρυμένη αποστολή του.  
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Παράρτημα Ι 
Έργα σχετικά με την Ενεργειακή Πολιτική και το Σχεδιασμό στα οποία συμμετέχει 
το ΚΑΠΕ 

 
Α/Α  Πρόγραμμα ‐ Αριθμός 

Συμβολαίου 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 

Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου  

Εθνικά Έργα‐ΚΠΣ 

Έργα Συστημάτων Υποστήριξης Ενεργειακού Σχεδιασμού

1.  ΕΣΠΑ 2009/ΣΕ06180007 

«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 
για την καταμέτρηση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Oδηγίας 
2006/32/ΕΚ» 

 

01/09/2009 ‐ 01/09/2012 

 

Στο  πλαίσιο  του  έργου,  τo  ΚΑΠΕ  θα  αναπτύξει 
πληροφοριακά  συστήματα,  βάσεις  δεδομένων  και 
ενεργειακά  μοντέλα  με  στόχο  τη  στήριξη  της  εθνικής 
πολιτικής για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου υλοποιείται με ίδια μέσα 
από το ΚΑΠΕ με επιστημονικές ομάδες εργασίας που έχουν 
συσταθεί  για  το  σκοπό  αυτό,  ενώ  το  ΥΠΕΚΑ  αποτελεί  τον 
κύριο αποδέκτη ‐ χρήστη των παραδοτέων του έργου. 

2.  ΕΣΠΑ 2009/ΣΕ06180008 

«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 
για την υποστήριξη του Εθνικού 
Προγραμματισμού των ΑΠΕ στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας 
2008/0016/(COD)» 

 

01/09/2009 ‐ 01/09/2012 

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  ανάπτυξη  πληροφοριακών 
συστημάτων,  βάσεων  δεδομένων  και  ενεργειακών 
μοντέλων με στόχο τη στήριξη της εθνικής πολιτικής και την 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αύξηση της 
διείσδυσης  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  μέχρι  το 
2020.  Το  έργο  θα  υλοποιηθεί  στο  μεγαλύτερο  τμήμα  του 
από ομάδες εργασίας του ΚΑΠΕ ενώ το ΥΠΕΚΑ αποτελεί τον 
κύριο χρήστη των παραδοτέων του έργου. 

Έργα Ανάπτυξης Αγοράς‐Marketing  

3.  ΕΠΑΝ/Δράση 9.1.2 

«Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέματα τεχνολογιών 
ΑΠΕ και προβολή του Πάρκου 
Ενεργειακής Αγωγής του ΚΑΠΕ ‐ 
ΠΕΝΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» 

 

01/08/2004 ‐ 30/04/2009 

Το  έργο  αυτό  αφορούσε  στην  ανάπτυξη  δράσεων 
ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  του κοινού σε θέματα 
σχετικά  με  τις  ΑΠΕ  και  τις  φιλικές  προς  το  περιβάλλον 
τεχνολογίες  και  στην  υλοποίηση  δράσεων  δημοσιότητας 
και  προβολής  του ΠΕΝΑ.  Το ΠΕΝΑ  διαμορφώθηκε  από  το 
ΚΑΠΕ στους χώρους του επιδεικτικού αιολικού πάρκου, στη 
θέση «Βράχος Σταυραετού» Κερατέας».  
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Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών‐ανταγωνιστικών προγραμμάτων 

Έργα Συστημάτων Υποστήριξης Ενεργειακού Σχεδιασμού 

1.  7th FP‐09‐241382 

«Analyzing Transition Planning & 
Systemic Energy Planning Tools for the 
implementation of the Energy 
Information System – A‐TEST» 

 

04/09/2009 ‐ 31/03/2012 

Σκοπός  του  έργου  είναι  να  βοηθήσει  στη  δημιουργία 
του Energy Technology  Information System  (SETIS)  του 
SETPlan,  που  αναπτύσσεται  από  το  JRC –  Institute  for 
Energy.  Σε  αυτά  το  πλαίσιο,  το  έργο  σκοπεύει  να 
εξετάσει  μοντέλα  ενεργειακής  ανάλυσης  που 
χρησιμοποιούνται  στις  χώρες  της  ΕΕ  και  να  προτείνει 
μοντέλα  που  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  του  SETPlan 
και  που  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  στο 
πλαίσιο  του  SETIS.  Επίσης,  το  έργο  θα  προτείνει  και 
πιθανές  βελτιώσεις  των  υπαρχόντων  μοντέλων  καθώς 
και τον καθορισμό πεδίων όπου απαιτείται η ανάπτυξη 
νέων μεθοδολογιών ή /και μοντέλων. 

2.  EIE/07/118/SI2.467614 

Intelligent Energy for Europe  

«Leveraging the development of national 
biomass strategies &action plans, based 
on a balanced assessment approach for 
policy makers ‐ BAP‐DRIVER» 

 

01/02/2008 ‐ 04/10/2010 

Στόχος  του  έργου στο  οποίο  συμμετέχει  το  ΚΑΠΕ  μαζί 
με  άλλους  δέκα  ευρωπαϊκούς  οργανισμούς  είναι  η 
διερεύνηση  καλών  πρακτικών  πρακτικών  για  την 
προώθηση της Βιομάζας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
και  η  εν  γένει  υποστήριξη  στην  κατάρτιση  Εθνικών 
Σχεδίων  Δράσης.  Στο  έργο  περιλαμβάνεται  η 
παρουσίαση των ευρωπαϊκών πρακτικών (policy bench 
marking), η έκδοση οδηγού βέλτιστων πολιτικών καθώς 
και η οργάνωση Εθνικών Επιτροπών για την προώθηση 
των Σχεδίων Δράσης της Βιομάζας. 

3.  EIE/06/170/SI2.442662 

Intelligent Energy for Europe  

«Monitoring and evaluation of the RES 
directives implementation in EU27 and 
policy recommendations for 2020 – RES 
2020» 

 

01/10/2006 ‐ 30/08/2009 

Βασικά αντικείμενα του έργου ήταν:  

1.  Η  ανάλυση  των  υπαρχόντων  μέτρων  και  πολιτικών 
για  τις  ΑΠΕ  στο  σύνολο  των  χωρών  που  συμμετέχουν 
στο έργο 

2.  Η  μοντελοποίηση  των  ενεργειακών  συστημάτων  με 
τη  χρήση  του  μοντέλου  PAN  EUROPEAN  TIMES  και  η 
ανάλυση  των  επιπτώσεων  μελλοντικών  πολιτικών  και 
μέτρων  πάνω  στα  ενεργειακά  συστήματα  των  χωρών 
αυτών 

3.  Ο  καθορισμός  συγκεκριμένων  στόχων  για  τις  ΑΠΕ 
ανά  χώρα  και η ανάπτυξη προτάσεων  για μελλοντικές 
πολιτικές και δράσεις.  
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4.  Eurostat ‐3035.2008.001‐2008.674 

«Pocketbook 2009 ‐ Energy transport and 
Environment indicators ‐ ETE‐
pocketbook» 

 

19/01/2009 ‐ 30/10/2009 

Το  ΚΑΠΕ,  είχε  αναλάβει  την  επιστημονική  και  τεχνική 
επιμέλεια  της  έκδοσης  του  Ευρωπαϊκού  Στατιστικού 
Οδηγού  για  την  ενέργεια  και  τις  μεταφορές. 
Συγκεκριμένα,  το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει  την αξιολόγηση 
και τον έλεγχο όλων των στατιστικών στοιχείων από τις 
χώρες  της  ΕΕ,  καθώς  και  την  τεχνική  επιμέλεια  της 
έκδοσης.  Αποδέκτης  του  έργου  ήταν  η  Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

Έργα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής   

5.  EIE/09/801SI2.558254 

Intelligent Energy for Europe 

«Monitoring of EU and national energy 
efficiency targets ‐ ODYSSEΕ MURE 2010»

 

 

Το  έργο  αποτελεί  τη  συνέχεια  του  προγράμματος 
ODYSSEE  –  MURE.  Σκοπός  αυτού  του  έργου  είναι 
αφενός η συνέχιση της συμπλήρωσης με νέα δεδομένα 
της βάσης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου 
ODYSSEE ‐ MURE και αφετέρου η παρακολούθηση της 
επίτευξης  του  στόχου  εξοικονόμησης  ενέργειας  που 
θέτει η Οδηγία 2006/32/ΕΚ. 

6.  ΕΙΕ/07/279/SI2.466291 

Intelligent Energy for Europe  

«Monitoring of energy efficiency in 
Europe ‐ (ODYSSEE) –MURE» 

 

09/2007 ‐ 08/2009 

Σκοπός  του  έργου  ήταν  η  παρακολούθηση  και  η 
συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, της 
εξέλιξης  των  εκπομπών  CO2  καθώς  και  η  αξιολόγηση 
εθνικών  πολιτικών  και  μέτρων  για  την  ενεργειακή 
απόδοση ώστε να αποτελέσει εργαλείο για τον έλεγχο, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δράσεων στην 
επίτευξη  των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  στόχων  που 
απορρέουν  από  τις  Ευρωπαϊκές  Οδηγίες.  Η  ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε  ανά  τομέα  οικονομικής 
δραστηριότητας  με  την  δημιουργία  και  χρήση 
ενεργειακών  δεικτών  σε  επίπεδο  ΕΕ  29  +  Νορβηγία, 
Κροατία  με  τη  λογική  του  Benchmark  values  (τιμών 
αναφοράς). 
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7.  EIE/07/264/S12.466851 

Intelligent Energy for Europe  

«Expanding biomass and solar heating in 
public and private buildings via the 
energy services approach – BioSolESCos» 

 

01/07/2008 ‐ 31/06/2011 

Σκοπός  του έργου είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη 
της  αγοράς  των  Εταιρειών  Ενεργειακών  Υπηρεσιών 
(ΕΕΥ)  με  έμφαση  στα  συστήματα  παραγωγής 
θερμότητας  με  βιομάζα  και  ηλιακή  ενέργεια.  Στο 
πλαίσιο  του  έργου  θα  διερευνηθεί  το  υφιστάμενο 
καθεστώς για τις ΕΕΥ, οι δυνατότητες και το δυναμικό 
της αγοράς, η ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων και 
η  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  εμπειρίας  μεταξύ  των 
συμμετεχόντων.  Τελικός στόχος του έργου αποτελεί η 
σύναψη  τουλάχιστον  μίας  συμφωνίας  για  την 
υλοποίηση έργου Βιομάζας‐ΘΗΣ‐ΕΕΥ.  

8.  EIE/07/563/SI2.499206 

Intelligent Energy for Europe  

«Standby and Off‐Mode Energy Losses In 
New Appliances Measured in Shops – 
SELINA» 

 

01/10/2008 – 30/09/2010 

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή μετρήσεων σε εμπορικά 
καταστήματα  πώλησης  ηλεκτρικών  συσκευών, 
προκειμένου να καταγραφεί η ηλεκτρική κατανάλωση 
τους  σε  κατάσταση  αναμονής.  Το  έργο  φιλοδοξεί  να 
αποτυπώσει  την  ευρωπαϊκή  αγορά  όσον  αφορά  στην 
κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  ηλεκτρονικών  και 
ηλεκτρικών  οικιακών  συσκευών  και  εξοπλισμών 
γραφείου όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. Το έργο 
θα εξετάσει  επίσης,  πολιτικά μέτρα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται στις  χώρες που συμμετέχουν και  έχουν 
ως  στόχο  τη  μείωση  της  ενεργειακής  κατανάλωσης 
ηλεκτρικών  συσκευών  με  σκοπό  να  προταθούν  τα 
αποτελεσματικότερα  πακέτα  πολιτικών  μέτρων  και 
πρωτοβουλιών  που  θα  βοηθήσουν  στη  βελτίωση  της 
ενεργειακής αποδοτικότητας.  
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9.  EIE/07/692/SI2.499579 

Intelligent Energy for Europe  

«Improved Energy Efficiency for non‐
residential buildings ‐ RES‐H Policy» 

 

01/10/2008 – 31/03/2011 

Το  έργο  αποσκοπεί  να  βοηθήσει  τις  συμμετέχουσες 
χώρες  στην  προετοιμασία  για  την  εφαρμογή  της  νέας 
οδηγίας για τις ΑΠΕ, εστιάζοντας σε θέματα θέρμανσης/ 
ψύξης  από  ΑΠΕ.  Η  κάθε  συμμετέχουσα  χώρα  θα 
υποστηριχθεί  να  θέσει  εθνικούς  ενδεικτικούς  στόχους 
ανά τεχνολογία στον τομέα θέρμανσης/ψύξης από ΑΠΕ 
για  τα  έτη  2020/2030.  Επιπλέον,  θα  εξετασθεί  το 
νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε 
θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ και θα προταθούν 
συγκεκριμένα  μέτρα  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 
αγοράς.  Η  αποτελεσματικότητα  των  προτεινόμενων 
μέτρων θα αναλυθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 

10.  EIE/07/109/SI2.466268 

Intelligent Energy for Europe  

«Improved Energy Efficiency for non‐
residential buildings ‐ GreenBuilding 
plus» 

 

01/01/2008 ‐ 30/06/2010 

Το  έργο,  αποτελεί  τη  συνέχεια  του  πιλοτικού 
προγράμματος Greenbuilding  που  επικεντρώθηκε  στην 
πραγματοποίηση  ενεργειακών  επεμβάσεων  οικονομικά 
αποδοτικών και παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη και 
δημόσια  προβολή  οργανισμών  /  φορέων  που 
συμμετείχαν  και  δεσμεύτηκαν  στην  υιοθέτηση  μέτρων 
ενεργειακής  αποδοτικότητας.  Το  έργο  Green  Building 
Plus  στοχεύει  στην  προώθηση  της  ενεργειακής 
αποδοτικότητας,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  ευρωπαϊκό 
επίπεδο  μέσω  δράσεων  επιβράβευσης  φορέων  που 
διαχειρίζονται  κτίρια  και  στα  οποία  επιτυγχάνεται 
μεγάλη  εξοικονόμηση  ενέργειας  με  τη  χρήση 
ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού και εξοπλισμού.  

11.  EIE/05/188/SI2.419825 

Intelligent Energy for Europe  

«European Uptake of successfully 
implementations of Industrial LTAs as a 
part of Voluntary Agreements – LTA» 

 

01/09/2007 – 31/06/ 2009 

Το  έργο  αυτό  είχε  ως  στόχο  την  ανάπτυξη  προτύπου 
εθελοντικών  συμφωνιών  συμμόρφωσης  για  την 
εξοικονόμηση  ενέργειας  σε  κλάδους  του  βιομηχανικού 
τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 
του  προτύπου  αυτού  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον 
προσδιορισμό σεναρίων  αναφοράς  (baseline  scenarios) 
καθώς και στην ποσοτικοποίηση της εξοικονομούμενης 
ενέργειας  μέσω  της  παρουσίασης,  βελτίωσης  ή  της 
επέκτασης του μηχανισμού εθελοντικών συμφωνιών. 



85    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
12.  EIE/CA/07/333/SI2.482785  

Intelligent Energy for Europe ‐ SAVE 

«Energy Performance Building Directive – 
Concerted Action ‐ EPBD CA» 

 

01/11/2007 ‐ 01/01/2009 

Το  έργο  έχει  ως  αντικείμενο  την  εφαρμογή  της 
Κοινοτικής  Οδηγίας  για  τα  κτίρια  στην  Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα  έγινε  μελέτη  σε  3  επίπεδα  θεσμικό  – 
εφαρμογής  και  εκπαίδευσης.  Επίσης,  έγινε 
προσαρμογή  της  νομοθεσίας  στα  ελληνικά  δεδομένα 
και μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες. Το έργο 
συνοδεύτηκε  από  επιπλέον  δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το ΥΠΑΝ. 

Έργα Διάδοσης Εφαρμογών ΑΠΕ και ΕΞΕ 

13.  EIE/09/934/SI2.558381 

Intelligent Energy for Europe  

«Actions to increase energy awareness 
and improve sustainable behavior of 
European Citizens‐10 ACTION» 

 

01/04/2010 ‐ 31/10/2013 

 

Στόχος  του  έργου  είναι  η  αλλαγή  συμπεριφοράς  5 
διαφορετικών  ομάδων‐στόχου  σε  σχέση  με  την 
εξοικονόμηση  ενέργειας  και  τη  χρήση  ΑΠΕ 
χρησιμοποιώντας  το πρότυπο του SOLAR DEKATHLON 
EUROPE.  

 

14.  EIE/07/117/S12.466838 

Intelligent Energy for Europe  

«Transfer of experience for the 
development of solar thermal products – 
TRANS‐SOLAR» 

 

01/12/2007 ‐ 31/01/2010 

 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη των κατασκευαστών 
και  εγκαταστατών  ηλιακών  συστημάτων  στην 
διευρυμένη  ευρωπαϊκή  αγορά.  Με  την  υλοποίηση 
διαφόρων  δράσεων  όπως  η  έκδοση  ενημερωτικού 
υλικού  και  η  υλοποίηση  ημερίδων  στοχεύει  στη 
μεταφορά  τεχνογνωσίας  σε  φορείς  που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό πάνω σε τεχνικά 
ζητήματα αλλά και σε θέματα αγοράς.  

15.  EIE/06/086/SI2.443558 

 Intelligent Energy for Europe  

«Evaluation of energy behavioral change 
programmes ‐ BEHAVE» 

 

01/11/2006 ‐ 30/04/2009 

 

Το  έργο  στοχεύει  στην  ενδυνάμωση  της 
αποτελεσματικότητας των έργων αλλαγής ενεργειακής 
συμπεριφοράς  στον  οικιακό  τομέα,  καταγράφοντας 
την προηγούμενη εμπειρία και διαδίδοντας την στους 
υπεύθυνους  λήψης  αποφάσεων,  τους  υπεύθυνους 
έργων και τις ενώσεις καταναλωτών. 
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16.  EIE/06/204/SI2.447395 

Intelligent Energy for Europe  

«Creating actions among energy 
conscious children combining education, 
communication and energy knowledge in 
an integrated approach for a sustainable 
future  – KIDS4FUTURE»  

 

01/01/2007 ‐ 31/12/2009 

 

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών 
6‐12  ετών,  στη  διαμόρφωση  θετικής  άποψης  και  στη 
δημιουργία  γνώσης  σχετικά  με  ζητήματα  χρήσης 
ενέργειας  και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

17.  6th FP‐EN/S07‐59752/019892 

«Advanced sustainable energy 
technologies for cooling and heating 
applications ‐ ASTECH» 

 

10/2006 ‐ 05/2009 

 

Το  έργο  στοχεύει  στη  προώθηση  των  ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σχετικά με τις ενεργειακές τεχνολογίες 
θέρμανσης  και  ψύξης  και  τη  δημιουργία  διεθνών 
τεχνολογικών  κέντρων/δικτύων  τα  οποία  θα 
υποστηρίζουν τους κατασκευαστές τεχνολογιών και θα 
τους  φέρουν  σε  επαφή  με  τους  χρήστες  ώστε  να 
αυξηθεί  το  ποσοστό  χρήσης  των  συγκεκριμένων 
τεχνολογιών ΑΠΕ. 

Έργα Εκπαίδευσης 

18.  Leonardo Da Vinci 
LLP/LdV/TOI/2009/IRL‐515 

«Vocational Training in Marine 
Renewable Energy Technologies ‐ 
AquaRET 2» 

 

01/10/2009 ‐ 30/09/2011 

Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση της μεταφοράς 
δεξιοτήτων που ήδη υφίστανται σε άλλους τομείς στον 
αναδεικνυόμενο  τομέα  των  Θαλάσσιων  ΑΠΕ.  Μέσω 
της ανίχνευσης των πραγματικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας,  θα  γίνει  η  επέκταση  των  εκπαιδευτικών 
εργαλείων  που  αναπτύχθηκαν  στο  έργο  AquaRET1. 
Επίσης,  θα  αναπτυχθεί  ένα  εργαλείο  για  τον 
προσδιορισμό  των  βασικών  «δεξιοτήτων»  που 
απαιτούνται για να εργαστεί κανείς στον τομέα, για τη 
διευκόλυνση  της  μεταφοράς  δεξιοτήτων  που 
υφίστανται σε άλλους τομείς σε αυτόν των Θαλάσσιων 
ΑΠΕ. 
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19.  SOUTH EAST EUROPE Transnational 

Cooperation Programme 
SEE/A/037/2.4/X 

«Energy Efficiency and Renewables ‐ 
Supporting Policies in Local level for 
Energy ‐ ENER‐SUPPLY» 

 

01/04/2009 ‐ 31/03/2012 

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων από 
τους  φορείς  που  εκπροσωπούν  στην  πρόταση  την 
«παλαιά  Ευρώπη»  (Ιταλία,  Ελλάδα,  Σλοβακία)  στις 
νεοεισελθείσες  χώρες  μέλη  της  Ε.Ε.  και  τα  κράτη  των 
Δυτικών  Βαλκανίων  με  αντικείμενο  την  Ενεργειακή 
Διαχείριση  και  την  αξιοποίηση  των  ΑΠΕ.  Οι 
εκπαιδευόμενοι  ‐  υπάλληλοι  των  τοπικών 
αυτοδιοικήσεων  των  χωρών‐στόχου  θα  υλοποιήσουν 
στο  πλαίσιο  της  «πρακτικής  εξάσκησής»  τους,  σχέδια 
ενεργειακής διαχείρισης στις περιοχές τους και μελέτες 
σκοπιμότητας  για  την  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων  σε 
κάθε περιοχή ΑΠΕ. 

20.  EIE/08/479  

Intelligent Energy for Europe  

«Common quality certification & 
accreditation for installers of small‐scale 
renewable energy systems – QualiCert» 

 

01/06/2009 – 30/11/2011 

Σε αναμονή της υποχρέωσης όλων των κρατών μελών, 
που  προκύπτει  από  το  άρθρο 14  της  Οδηγίας  για  την 
προώθηση  της  χρήσης  της  ενέργειας από ΑΠΕ  για  την 
ανάπτυξη  σχημάτων  πιστοποίησης  για  τους 
εγκαταστάτες  των  μικρής  κλίμακας  συστημάτων  ΑΠΕ, 
το  έργο  QualiCert  αποτελεί  μια  συντονισμένη  δράση 
για  την  πιστοποίηση  και  την  διαπίστευση  των 
εγκαταστατών  των  μικρής  κλίμακας  ενσωματωμένων 
στα  κτίρια  συστημάτων  ΑΠΕ.  Τα  αποτελέσματα  του 
έργου θα  είναι  η  δημιουργία  σχημάτων πιστοποίησης 
σε κάθε κράτος μέλος που «υπακούνε» σε ένα σύνολο 
παρόμοιων κριτηρίων. 

21.  EIΕ/08/446 

Intelligent Energy for Europe  

«Energy Ambassadors: Campaign to 
fight against fuel poverty and raise 
awareness on energy efficiency and 
energy savings ‐ Energy Ambassadors» 

 

01/05/2009 – 31/10/2011 

Ο  όρος  «Ενεργειακοί  Πρεσβευτές»  αφορά  στους 
εργαζόμενους  στις  τοπικές  αρχές,  σε  κοινωνικές  ή  μη 
κερδοσκοπικές  οργανώσεις  ή/και  σε  οργανώσεις 
υγειονομικής  περίθαλψης  (π.χ.  κοινωνικοί  λειτουργοί 
των  κοινωνικών  υπηρεσιών  των  Δήμων).  Αυτοί,  μετά 
από  την  κατάλληλη  κατάρτισή  τους,  θα  καταστούν  τα 
σημεία  αναφοράς  στα  θέματα  της  ενέργειας  στους 
φορείς τους. Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα φροντίζουν για 
τα  ενεργειακά  ζητήματα  του  κοινού  με  το  οποίο 
συναναστρέφονται  (με  κατ'  οίκον  επισκέψεις, 
τηλεφωνικές συμβουλές, συνεδριάσεις για αύξηση της 
συνειδητοποίησης / διασκέψεις σε επίπεδο γειτονιάς). 
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22.  Leonardo Da Vinci                            

LLP‐LdV‐TOI‐2008‐HU‐07 

«Hungarian Distance Learning Training 
Structure on the Design and Operation of 
Hybrid Power Systems ‐ HUN‐HYPOS» 
 

 01/10/2008 – 30/09/2010 

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  επέκταση  της 
πλατφόρμας  τηλεκπαίδευσης  στα  σχετικά  με  τα 
Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής (ΥΣΗ) θέματα 
που  αναπτύχθηκε  στο  πλαίσιο  του  έργου  HYPOS 
DILETR,  ώστε  να  συμπεριλάβει  τα  ειδικά  θέματα  που 
αφορούν  την  κατάσταση  στο  πεδίο  των  ΥΣΗ  στην 
Ουγγαρία. 

23.  EIE/07/760/SI2.49940 

Intelligent Energy for Europe  

«European Young Energy Manager 
Championship ‐ EYEMan Championship» 

 

01/09/2008 – 28/02/2011 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  προβλέπεται  η  διοργάνωση 
ενός  διαγωνισμού  για  την  καλύτερη  Ομάδα  Νέων 
Ευρωπαίων  Ενεργειακών  Διαχειριστών.  Καθεμία  από 
τις 6 διεθνείς ομάδες απαρτίζεται από μαθητές από τις  
9  χώρες  που  συμμετέχουν  στο  έργο,  οι  οποίοι  θα 
ασχοληθούν με την ενεργειακή διαχείριση στα σχολεία 
και  τις  κατοικίες,  με  την  υποστήριξη  των  καθηγητών 
τους  και  των  Ενεργειακών  Κέντρων.  Έτσι,  θα 
δοκιμαστεί  και  αξιολογηθεί  μια  καινοτόμος 
προσέγγιση  στα θέματα  της  Ενέργειας  για  τα σχολεία 
της  Β’/θμιας  εκπαίδευσης,  με  στόχο  τη  βελτίωση  της 
ποιότητας εκπαίδευσης σ’ αυτά. 

24.  EIE/07/001/SI2.466259 

Intelligent Energy for Europe  

«Developing and disseminating excellent 
mobility management measures for 
young people – CONNECT» 

 

01/10/2007 ‐ 30/09/2010 

Στόχος  του  έργου  είναι  η  εκπαίδευση  των  παιδιών 
/μαθητών για τα οφέλη της μετάβασης από το σχολείο 
χρησιμοποιώντας  «αειφόρους»  τρόπους,  όπως  το 
περπάτημα, η ποδηλασία, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η 
μεταφορά μέσω σχολικών λεωφορείων ή η από κοινού 
χρήση αυτοκινήτων. Επίσης, η διδασκαλία των παιδιών 
σχετικά  με  το  πώς  να  ταξιδεύουν  ακίνδυνα  προς  το 
σχολείο  με  την  αύξηση  των  γνώσεων  και  των 
δεξιοτήτων τους καθώς επίσης και με τη βελτίωση της 
εικόνας που έχουν για τις δημόσιες μεταφορές.  
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25.  6th FP‐2005‐TREN‐4‐038668 

«Thematic promotion and dissemination 
campaign of project results and best 
available technologies on the Danube 
River ‐ RES BOAT» 

 

01/10/2007 ‐ 31/05/2009 

Στόχος  του  έργου  ήταν  η  θεματική  προώθηση  και 
διάχυση  των  αποτελεσμάτων  των  ερευνητικών  έργων 
γύρω  από  τις  ΑΠΕ  καθώς  και  η  επίδειξη  της 
επιτευξιμότητας  των  νέων  ενεργειακών  τεχνολογιών 
στις  χώρες  της  Νοτιανατολικής  Ευρώπης.  Μία  σειρά 
σεμιναρίων έλαβαν χώρα σε ένα πλοίο,  το RES BOAT, 
κατά  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού  του  στον  ποταμό 
Δούναβη, από τη Βιέννη έως το Βελιγράδι. Καθένα από 
τα  σεμινάρια  περιελάμβανε  θεματικές  παρουσιάσεις, 
καθώς και βέλτιστα παραδείγματα έργων σχετικών με 
την τεχνολογική έρευνα στις ΑΠΕ. 

26.  6th FP‐2004‐INCO‐MPC‐3‐031569 

«Promotion and consolidation of all RTD 
activities for renewable distributed 
generation technologies in the 
Mediterranean region – DISTRES» 

 

01/01/2007 ‐ 31/12/2009 

Σκοπός του έργου DISTRES ήταν η διάχυση των καλών 
πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των ΑΠΕ 
και  της  κατανεμημένης  παραγωγής  (ΚΠ)  από 
μεμονωμένες  ερευνητικές  δραστηριότητες  και  η 
διενέργεια μελετών και αναλύσεων για την εφαρμογή 
τους  στην  περιοχή  της  Μεσογείου.  Οι  βασικές 
τεχνολογίες  που  εξετάστηκαν  ήταν  τα  Φ/Β  και  τα 
συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα  (για την περίπτωση 
της  ΚΠ).  Σημαντικό  μέρος  του  έργου  αφιερώθηκε  σε 
δράσεις  εκπαίδευσης  με  σκοπό  την  ανάπτυξη 
δεξιοτήτων  για  τις  χώρες‐στόχου  στις  τεχνολογίες 
αυτές. 

27.  EIE/06/082/SI2.445358 

Intelligent Energy for Europe  

«The Energy Path: An e‐learning platform 
for education of the new generations in 
the sustainable energy field ‐ Energy 
Path» 

 

01/11/2006 ‐ 31/01/2009 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό 
πακέτο  για  τα  σχολεία  της  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  σχετικά  με  τις  ΑΠΕ,  την  Εξοικονόμηση 
Ενέργειας  και  τις  Μεταφορές/  Κινητικότητα, 
βασισμένο σε μία πλατφόρμα  τηλεκπαίδευσης  και με 
τη  χρήση  της  τελευταίας  γενιάς  των  τεχνολογιών 
πληροφορικής.  Το  πακέτο  τηλεκπαίδευσης  του  έργου 
Energy  Path  περιελάμβανε  συγκεκριμένες  Θεματικές 
Ενότητες και άλλες δραστηριότητες, π.χ. προτάσεις για 
επισκέψεις  σε  σημαντικές  εγκαταστάσεις  σχετικές  με 
τις εξεταζόμενες τεχνολογίες. 



90    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 

Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 

Έργα Ανάπτυξης Αγοράς‐Marketing  

28.  EIE/06/085/SI2.444284  

Intelligent Energy for Europe 

«Solar Energy Use in Outdoor Swimming 
Pools ‐ SOLPOOL» 

 

01/11/2006 – 20/05/2009 

Σκοπός  του  έργου  ήταν  η  αύξηση  των  εφαρμογών 
θερμικών  ηλιακών  συστημάτων  για  τη  θέρμανση 
εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών στις ευρωπαϊκές 
χώρες.  Στο  πλαίσιο  του  έργου  κατεγράφηκε  η 
υφιστάμενη  κατάσταση  και  η  δυναμική  της  αγοράς 
στις  συμμετέχουσες  στο  έργο  χώρες  και 
παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες τεχνολογικές επιλογές. Η 
ενημέρωση  πραγματοποιήθηκε  στους 
ενδιαφερόμενους  για  τέτοιου  είδους  εγκαταστάσεις 
(κυρίως  σε  επίπεδο  τοπικών  κοινωνιών)  όπως  επίσης 
και στους εγκαταστάτες τέτοιων συστημάτων. 

 

29.  EIE/07/158/SI2.466793 

Intelligent Energy for Europe 

«Identification of Most Promising 
markets and promotion of predefined 
solutions for the market entry of small 
scale combined solar heating & cooling 
applications‐SOLARCOMBI+» 

 

01/09/2007 ‐ 01/02/2010 

 

Στόχος  του  έργου  είναι  η  έρευνα  για  την  καταγραφή 
των  πλέον  ώριμων  και  ελπιδοφόρων  αγορών  για  την 
εισαγωγή  των  νέων  συνδυασμένων  ηλιακών 
συστημάτων ψύξης‐θέρμανσης  για  εφαρμογές  μικρής 
κλίμακας (οικιακός τομέας, τομέας εστίασης, εμπορικά 
κτίρια  &  κτίρια  γραφείων  και  ψυκτικής  ισχύος  έως 
15kWcooling).  Η  ανάπτυξη  οδηγιών  τυποποίησης  των 
συστημάτων  αυτών  αποτελεί  μία  από  τις 
προτεραιότητες του έργου. 

30.  EIE/07/207/SI2.466800 

Intelligent Energy for Europe 

«Public Procurement boosts Energy 
Efficiency ‐ PRO‐EE»  

 

01/11/2007 ‐ 01/10/2010 

Κύριο  στόχο  του  έργου  αποτελεί  η  διασφάλιση 
μεγαλύτερου  μεριδίου  αγοράς  για  προϊόντα  και 
εξοπλισμό  υψηλής  ενεργειακής  αποδοτικότητας  (Η/Υ, 
οθόνες  Η/Υ,  εκτυπωτές,  φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, συστήματα κεντρικής θέρμανσης, ηλιακά 
συστήματα,  αντλίες  θερμότητας,  φωτεινοί 
σηματοδότες,  οδικός  φωτισμός  κ.ά.)  μέσω  των 
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Για  το  σκοπό 
αυτό θα υλοποιηθούν καμπάνιες ενημέρωσης για τους 
πολίτες  και πρότυπες στρατηγικές    για  τις  τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.  
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Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 

Έργα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής  

1.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης 
ενεργειακής απόδοσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ» 

 

2010  

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό εντάσσεται στο πρόγραμμα 
της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης  των κτιριακών 
εγκαταστάσεων  της  ΔΕΗ  ΑΕ.  Στο  πλαίσιο  αυτού  θα 
πραγματοποιηθούν  ενεργειακές  επιθεωρήσεις  σε 
κτίρια‐γραφείων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αθήνα.  

 

2.  Σύμβαση Ανάθεσης Μελέτης από ΡΑΕ  

«Αποτύπωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς 
τους καταναλωτές ‐ ΕΠΑΝ (ΕΠΤΑ – 
Ελληνικό Δημόσιο)» 

 

02/2007 ‐ 06/2009 

Το  παρόν  έργο  μελέτησε  την  ποιότητα  τάσης  ως 
μέρος  του ευρύτερου θέματος  της ποιότητας  ισχύος 
το  οποίο  περιλαμβάνει  όλες  εκείνες  τις  διαταραχές 
τάσης  αλλά  και  τις  διακοπές  τροφοδότησης.  Με  τη 
βοήθεια  του  κατάλληλου  μετρητικού  εξοπλισμού 
έγινε  καταγραφή  των  παραμέτρων  τάσης  σε  500 
σημεία  σε  ολόκληρη  την  χώρα,  για  ένα  χρόνο.  Οι 
μετρήσεις  τηλεματικά  καταχωρήθηκαν  σε  βάση 
δεδομένων  και  ακολούθησε  επεξεργασία  των 
καταγεγραμμένων  μεγεθών  και  στη  συνέχεια 
κατάλληλη  στατιστική  ανάλυση  σύμφωνα  με  το 
πρότυπο EN 50160. 

Έργα Διάδοσης Εφαρμογών ΑΠΕ και ΕΞΕ 

 

3. 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Promotion and Dissemination of Passive 
& Hybrid Downdraught Cooling in 
Buildings» 

 

2009 

 

Διοργάνωση  διημερίδας  στο  πλαίσιο  του  6ου  ΠΠ  με 
θέμα τον Παθητικό και Υβριδικό Φυσικό Κλιματισμό. 
Η ημερίδα διοργανώθηκε στις 15‐16 Οκτωβρίου 2009 
για  λογαριασμό  της  Ομοσπονδίας  Ευρωπαϊκών 
Ενώσεων  Εταιρειών  Θέρμανσης  &  Κλιματισμού  – 
REHVA.  
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4.  Παροχή υπηρεσιών  

«Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης 
μέσω του Ελληνικού Επαγγελματικού 
Ενεργειακού Καταλόγου»  

 

2009 ‐ 2010 

 

Το  Γραφείο Διαμεσολάβησης  του ΚΑΠΕ,  προχώρησε 
σε  αναμόρφωση  του  Ενεργειακού  Καταλόγου 
προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες προβολής στις 
επιχειρήσεις  μέσα  από  ολοκληρωμένα  πακέτα 
καταχώρησης. Τα πακέτα αυτά αποτελούν τον πλέον 
σύγχρονο,  οικονομικό  και  αποδοτικό  τρόπο 
προώθησης  των  υπηρεσιών  και  προϊόντων  που 
προσφέρονται  στον  ενεργειακό  τομέα  και 
εξασφαλίζουν μεγάλη προβολή μέσα από το σύνολο 
των δράσεων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.  

 

 



93    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Έργα σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ 
 
Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Εθνικά Έργα‐ΚΠΣ 

1.  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα‐
Επιχειρηματικότητα»,  

Γ' Κ.Π.Σ. 155/2009 (τελευταία 
τροποποίηση) 

«Θεματικός Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης» 

 

01/01/2001 ‐ 31/03/2010 

Το  ΚΑΠΕ,  έχει  επιλεγεί  ως  Θεματικός  Ενδιάμεσος 
Φορέας  Διαχείρισης  έργων  αιολικής  ενέργειας, 
ανεξαρτήτως  ισχύος  στο  διασυνδεδεμένο  σύστημα 
και  ισχύος  μεγαλύτερης  των  5  MW  στα  μη 
διασυνδεδεμένα  νησιά.  Αποτελεί  το  συνδετικό 
φορέα του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής  Αλλαγής,  ΕΥΔ‐ΕΠΑΕ  και  επενδυτών,  με 
στόχο  την  ομαλή  και  αποδοτική  υλοποίηση  των 
σχετικών μέτρων του ΕΠΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
την  ευθύνη  για  τη  διαχείριση  των  ενταγμένων 
έργων, την τεχνική και οικονομική παρακολούθησή 
τους,  την  ενεργειακή  παρακολούθησή  τους  και 
τέλος την οριστική παραλαβή τους. 

2.  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα‐
Επιχειρηματικότητα) ΙΙ, ΕΣΠΑ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα‐Επιχειρηματικότητα» 
‐ ΚΑΠΕ 

 

04/2009 ‐ 12/2015 

Το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει τη διαχείριση δράσεων του 
ΕΠΑΝ  ΙΙ  που  αφορούν  σε  έργα  αξιοποίησης  της 
αιολικής  ενέργειας,  ανεξαρτήτως  εγκατεστημένης 
ισχύος, στο διασυνδεδεμένο σύστημα καθώς και σε 
έργα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 5 MW 
στο  μη  διασυνδεδεμένο  δίκτυο.  Επιπρόσθετα,  το 
ΚΑΠΕ  θα  αναλάβει  τη  διενέργεια  ενεργειακών 
επιθεωρήσεων  για  όλα  τα  έργα  αξιοποίησης  ΑΠΕ 
καθώς και ΕΞΕ που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους  

11.  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  –  ΡΑΕ  
191/2008 

«Τεχνική υποστήριξη της αδειοδοτικής 
δραστηριότητας της ΡΑΕ αναφορικά με 
έργα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ» 

 

11/2008 ‐ 11/2010 

Το  ΚΑΠΕ,  έχει  αναλάβει  την  τεχνική  υποστήριξη  της 
ΡΑΕ στο πλαίσιο της αδειοδοτικής της δραστηριότητας 
αναφορικά  με  έργα  ΑΠΕ,  ΣΗΘΥΑ  &  υβριδικούς 
σταθμούς.  Ειδικότερα,  η  υποστήριξη συνίσταται  στην 
αξιολόγηση  των  υποβαλλόμενων  αιτήσεων  για 
χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η 
οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1.   Αποδελτίωση (έλεγχος πληρότητας) των αιτήσεων 

2.   Οικονομική αξιολόγηση του αιτούντος  

3.  Τεχνική  αξιολόγηση  ως  προς  το  κριτήριο  της 
ενεργειακής  αποδοτικότητας  και  βιωσιμότητας  της 
αιτούμενης επένδυσης  

4.  Εξέταση  των  αιτημάτων  τροποποίησης  αδειών 
παραγωγής  

5.  Εξέταση  των  αιτημάτων  αναθεώρησης  επί 
αποφάσεων της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις. 
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Έργα σχετικά με την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στις ΑΠΕ στα οποία 
συμμετέχει το ΚΑΠΕ 

 
Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Εθνικά Έργα ΚΠΣ 

Αιολική Ενέργεια 

1.  ΣΑΜ061  

«Αντικατάσταση Α/Γ στο νησί του Αγ. 
Ευστρατίου» 

 

2009 ‐ 2010  

Το έργο αφορούσε σε εγκατάσταση και σύνδεση με το 
δίκτυο μικρής Α/Γ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου. 

 

Γεωθερμία 

2.  ΠΕΝΕΔ‐ΓΓΕΤ  

ΠΕΝΕΔ/2003 ‐03ΕΔ93 

«Υπεδαφική Αποθήκευση Θερμικής 
Ενέργειας μέσω της χρήσης 
Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 
Υφιστάμενης και Νέας Τεχνολογίας» 

 

01/11/2005 ‐ 30/04/2009 

Το  έργο  αφορούσε  στην  έρευνα  των  υπεδαφικών 
αποθηκών  θερμότητας  που  συνδυάζονται  με  γήινους 
εναλλάκτες θερμότητας. 

Τεχνολογίες Υδρογόνου 

3.  ΕΤΠΑ 99608 

«Επέκταση εργαστηρίων Βιομάζας και 
ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογιών 
ΑΠΕ & υδρογόνου του ΚΑΠΕ» 

 

01/05/2005 ‐ 30/09/2009 

Σκοπός  του  συγκεκριμένου  έργου  ήταν  η  ανάπτυξη 
εργαστηρίου  ενσωμάτωσης  τεχνολογιών  ΑΠΕ  και 
Υδρογόνου.  Για  τη  δημιουργία  του  προαναφερθέντος 
εργαστηρίου  έγινε  προμήθεια  και  εγκατάσταση 
κατάλληλου  εξοπλισμού,  ο  οποίος  καλύπτει  τις 
τεχνολογίες  υδρογόνου  όσο  αφορά  στην  παραγωγή, 
αποθήκευση  και  επαναχρησιμοποίησή  του.  Το 
εργαστήριο  διασυνδέθηκε  με  το  μικρο  ‐  υβριδικό 
σύστημα παροχής ισχύος (PV – Diesel) και με το δίκτυο 
της Δ.Ε.Η. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Φ/Β Συστήματα και Διεσπαρμένη Παραγωγή  

4.   ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ400 

«Τεχνοοικονομική σύγκριση και 
ανάπτυξη βέλτιστων υψισυχνών, 
μονοφασικών μετατροπέων φάσης, 
ενσωματωμένων σε Φ/Β πλαίσια 
κρυσταλλικού πυριτίου για άμεση 
διασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας» 

 

01/04/2006 ‐ 31/03/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  εύρεση  ιδανικού 
συνδυασμού  Φ/Β  γεννήτριας,  μετατροπέα  και 
συστήματος ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
ενεργειακή  απόδοση,  μέσω  της  ελαχιστοποίησης  των 
απωλειών, καθώς και η βέλτιστη οικονομική λύση. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών‐ανταγωνιστικών προγραμμάτων 

Αιολική Ενέργεια 

1.  6th FP – SES6‐019945 

«Integrated Wind Turbine Design ‐ UPWIND» 

 

01/03/2006 ‐ 28/02/2011 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  αντιμετώπιση  των 
σχεδιαστικών  προβλημάτων  των  πολύ  μεγάλων  Α/Γ 
της  επόμενης  γενιάς  (8‐10 MW)  που  θα  βρίσκονται 
εγκατεστημένες σε πάρκα αρκετών εκατοντάδων MW 
επίγεια ή υπεράκτια. Η ανάπτυξη τέτοιων Α/Γ απαιτεί 
ιδιαίτερα  υψηλά  σχεδιαστικά  πρότυπα,  πλήρη 
κατανόηση  των  εξωτερικών  συνθηκών  λειτουργίας, 
χρήση  υλικών  με  εξαιρετική  σχέση  αντοχής  ως  προς 
βάρος,  προωθημένους  τρόπους  ελέγχου  και 
μετρητικών  συστημάτων,  προσανατολισμένων  στην 
επίτευξη  του  υψηλότερου  δυνατού  βαθμού 
αξιοπιστίας  των  Α/Γ.  Το  έργο  προσπαθεί  να  δώσει 
αξιόπιστες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

2.  7th FP – ENERGY‐2007‐1‐RDT 

«Procedures for Testing and Measuring Wind 
Energy Systems – PROTEST» 

 

01/03/2008 ‐ 30/09/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι,  η  ανάπτυξη  διαδικασιών 
προσδιορισμού  των  φορτίων  σχεδιασμού  Α/Γ  σε 
σημεία  διασύνδεσης  των  υποσυστημάτων  (άξονες, 
πολλαπλασιαστής,  γεννήτρια,  σύστημα 
προσανεμισμού).  Στο  πλαίσιο  του  έργου  θα 
υλοποιηθούν  εκτεταμένες  πειραματικές  εργασίες  σε 
Α/Γ,  τα  αποτελέσματα  των  οποίων  θα 
χρησιμοποιηθούν  για  την  τεκμηρίωση  των 
προτεινόμενων διαδικασιών. 

3.  7th FP‐ENERGY‐2008 TREN 1  

«Development and Demonstration of a Novel 
Integrated  Condition Monitoring  System  for 
Wind Turbines – ΝΙΜΟ» 

 

2010 ‐ 2012  

Στο  πλαίσιο  του  έργου  θα  γίνει  ανάπτυξη  του 
συστήματος  Condition Monitoring  για  Α/Γ,  με  χρήση 
καινοτόμων  μεθόδων.  Έμφαση  θα  δοθεί  επίσης  σε 
χρήση  μεθόδων  ακουστικής  εκπομπής.  Η  Α/Γ 
NegMicon  του  ΚΑΠΕ  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την 
εκπόνηση  των  πειραμάτων  και  την  πιλοτική 
εφαρμογή του συστήματος condition monitoring. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
44.  7th FP‐PEOPLE‐ITN‐2008 

Μarie‐Curie 

«Wind Resource Audit and Standardization

WAUDIT» 

 

2009 ‐ 2010  

Το  έργο  αφορά  στην  ανάπτυξη  και  χρήση  μοντέλων 
τύρβης  σε  αριθμητικά  μοντέλα  προσομοίωσης 
ατμοσφαιρικών ροών.  

 

5.  ΕΙΕ/07/781/SI2. 499059  

Intelligent Energy for Europe  

«Promotion of Renewable Energy for 
Water Production through Desalination – 
PRODES» 

 

2009 ‐ 2011 

 

Σκοπός  του  έργου  είναι,  η  προώθηση  των  τεχνολογιών 
ΑΠΕ  σε  συνδυασμό  με  τις  τεχνολογίες  Αφαλάτωσης  για 
την παραγωγή πόσιμου νερού. Στο πλαίσιο του έργου θα 
υλοποιηθούν  σεμινάρια  και  εργαστήρια  με  στόχο  την 
εκπαίδευση,  τη  διάδοση  και  τη  συμμετοχή  βασικών 
παραγόντων  σε  θέματα  τεχνολογιών,  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  όπως  και  θέματα  που  αφορούν  στο 
νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες. 

66.  EUREC AGENCY 

«EUREC Postgraduate Courses in Wind 
Energy» 

 

2010 

 

Πραγματοποίηση  διαλέξεων  πάνω  σε  ζητήματα  αιολικής 
ενέργειας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 
του  EUREC  AGENCY.  Το  συγκεκριμένο  μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα γίνεται κάθε χρόνο.  

 

Βιομάζα 

7.  7th FP/TREN/227299 

«Νοn food crops to Industry schemes in 
EU27 ‐ CROPS2INDUSTRY» 

 

01/09/2009 ‐31/03/2011 

Σκοπός του έργου είναι η χρήση μη τροφικών φυτών για 
βιομηχανικούς  σκοπούς  (συμπεριλαμβανομένης  της 
ενέργειας). 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
8.  EIE/08/653 

Intelligent Energy for Europe 

«Biomass role in achieving the Climate 
Change & Renewables EU policy targets. 
Demand and Supply dynamics under the 
perspective of stakeholders ‐ BIOMASS 
FUTURES» 

 

01/06/2009 ‐ 31/12/2011 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί 

μια  ποσοτική  και  ποιοτική  διατομεακή  αξιολόγηση 

(θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, μεταφορές) για το ρόλο 

που  μπορεί  να  παίξει  η  βιομάζα  στην  επίτευξη  των 

στόχων  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  για  την  ενέργεια  και 

το περιβάλλον. 

Κύριος  σκοπός  του  έργου  είναι  να  σχηματιστεί  ένα 

ευρωπαϊκό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  θα  αξιολογηθεί  η 

δυναμική  της  ζήτησης  και  προσφοράς  της  βιομάζας 

καθώς επίσης και οι επιπτώσεις από το διεθνές εμπόριο, 

προκειμένου  να  προωθηθεί  η  ανάπτυξη  αποδοτικών, 

αειφόρων  και  αξιόπιστων  αγορών  βιοενέργειας  (που 

καλύπτουν  τους  τομείς  της  θερμότητας,  ηλεκτρικής 

ενέργειας  και  των  μεταφορών)  και  να  προσδιοριστούν 

οικονομικά βιώσιμες λύσεις με  χρονικό ορίζοντα  τα έτη 

2010, 2020 και 2030. 

9.  EIE/07/777/SI2.499477I 

Ιntelligent Energy for Europe  

«Solutions for biomass fuel market 
barriers and raw material availability – 
EUBIONET III» 

 

01/09/2008 ‐ 28/02/2011 

Το έργο στοχεύει στον καθορισμό και την εφαρμογή των 

κριτηρίων πιστοποίησης και ικανότητας υποστήριξης των 

διαφορετικών  καυσίμων  βιομάζας  σε  συνεργασία  με 

διαφορετικούς  παράγοντες  της  αγοράς  στην  αλυσίδα 

παροχής καυσίμων. 

10.  ΕΙΕ/07/807/SI2.499569 

Intelligent Energy for Europe  

«Deriving effective least‐cost policy 
strategies for alternative automotive 
concepts and alternative fuels ‐ ALTER‐
MOTIVE» 

 

01/10/2008 ‐ 31/03/2011 

Το  έργο  έχει ως  στόχο  τη  χάραξη  ενός  σχεδίου  δράσης 

για  την  υλοποίηση  αποτελεσματικών  και  ελαχίστου 

κόστους  στρατηγικών  για  την  αύξηση  της  χρήσης 

εναλλακτικών  καυσίμων  και  αποδοτικών  τεχνολογιών 

αυτοκίνησης στις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές.  
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 

Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 

11.  7th FP‐TREN/213417 

«Biomass Energy Europe – ΒΕΕ» 

 

01/03/2008 ‐ 30/11/2010 

Σκοπός  του  έργου,  είναι  η  εναρμόνιση  των  εκτιμήσεων 
των  πηγών  βιομάζας  όσον  αφορά  κυρίως  στη 
διαθεσιμότητά  της  για  ενεργειακούς  σκοπούς  στην 
Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες. Οι δραστηριότητες του 
έργου θα περιστραφούν  γύρω από θέματα υπαρχόντων 
εκτιμήσεων,  εθνικών,  ευρωπαϊκών,  πολιτικών  κριτηρίων 
αειφορίας, μεθολογιών και προτεινόμενων σεναρίων. 

12.  7th FP – KBBE‐2007‐1‐2128111 

«Future Crops for Food, Feed, Fiber and 
Fuel ‐ 4F CROPS» 

 

01/06/2008 ‐ 31/05/2010 

Αντικείμενο  του  έργου  αποτελεί  η  καταγραφή  και 
ανάλυση όλων των παραμέτρων που παίζουν σημαντικό 
ρόλο  για  την  ανάπτυξη  μη‐τροφικών  συστημάτων 
παραγωγής  παράλληλα  με  τα  συμβατικά  γεωργικά 
συστήματα στην Ευρώπη των 27. 

13.  6th FP‐DG TREN / 038994 

«Integrated production of energy and 
other products through the concept of 
bio‐refinery – BIOSYNERGY» 

 

01/01/2007 ‐ 31/12/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  ανάπτυξη  τεχνολογιών, 
θεμελιωδών  σχεδίων  (συμπεριλαμβανόμενων  και  των 
εκτιμήσεων της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας) 
και καινοτόμων διεργασιών βιοδιυλιστηρίου για σχετικά 
βιοπροϊόντα,  τα  οποία  θα  είναι  ανταγωνιστικά  στην 
αγορά  και  περιβαλλοντικά  φιλικά,  αλλά  και  για 
ενεργειακά  προϊόντα,  όπως  καύσιμα  μεταφορών, 
ηλεκτρισμός, συμπαραγωγή. 

14.  7th FP‐EN‐S07.69631‐038352 

«Demonstration of sustainable domestic 
and tertiary heating systems using 
agro/forest and wood residues – 
DOMOHEAT» 

 

14/05/2007 ‐ 13/05/2011 

Αντικείμενο  του έργου είναι η  επίδειξη δύο καινοτόμων 
και  αειφόρων  ευρωπαϊκών  συστημάτων  θέρμανσης 
(καύσης ή σύγκαυσης), μέσου μεγέθους (60 kW, 100 kW), 
για  κατοικίες  και  κτίρια  του  τριτογενούς  τομέα, 
χρησιμοποιώντας  ως  καύσιμα  υπολείμματα, 
γεωργικής/δασικής  προέλευσης,  μέσης‐χαμηλής 
ποιότητας. 
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Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Γεωθερμία 

15.  EIE/08/776/S12.529222 

Intelligent Energy for Europe – ALTENER  

«SEasonal PErformance factor and 
MOnitoring for heat pump systems in the 
building sector ‐ SEPEMO‐build» 

 

01/06/2009 ‐ 31/05/2012 

Στόχος του έργου είναι να αρθούν τα εμπόδια στην αγορά 
των  γεωθερμικών  αντλιών  θερμότητας,  εξασφαλίζοντας 
την  αξιοπιστία  τους  και  την  υψηλή  απόδοση  (SPF)  του 
συστήματος των αντλιών θερμότητας. 

16.  7th FP‐DG TREN/ EN/218895 

«Advanced ground source heat pump 
systems for heating and cooling in 
Mediterranean climate ‐ GROUND‐MED» 

 

01/01/2009 ‐ 31/12/2014 

Το  έργο  αφορά  στην  ανάπτυξη  τεχνολογίας,  την 
κατασκευή  και  δοκιμαστική  λειτουργία  8  πρωτότυπων 
συστημάτων  Γεωθερμικών  Αντλιών  Θερμότητας  για 
θέρμανση και ψύξη με βαθμό απόδοσης SPF>5. 

17.  6th FP‐DG RESEARCH‐2004‐SES 019913 

«High Temperature Instruments for 
supercritical geothermal reservoir 
characterization and exploration – ΗΙΤΙ» 

 

01/01/2007 ‐ 30/09/2010 

Το  έργο  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  γεωφυσικών  και 
γεωχημικών αισθητήρων και μεθόδων για την αποτίμηση 
βαθιών  γεωτρήσεων,  μέχρι  υπερκρίσιμες  συνθήκες 
(Τ>380οC).  

Στο  πλαίσιο  του  έργου  HITI  θα  αναπτυχθούν 
κατασκευαστούν  και  θα  δοκιμαστούν  νέα  επιφανειακά 
και  υπεδαφικά  εργαλεία  και  προσεγγίσεις  για  βαθιές 
γεωτρήσεις υψηλών θερμοκρασιών. 

18.  6th FP‐DG‐TREN‐SO7.75919‐038548 

«Terrestrial Energy Recovery using 
Advanced s Tirling Heat Pumps for 
Residential temperature Management ‐ 
TERRA THERMA» 

 

15/12/2007 ‐ 14/12/2010 

Ανάπτυξη  τεχνολογίας  γεωεναλλακτών  και  Γεωθερμικών 
Αντλιών  Θερμότητας  που  τροφοδοτούνται  από  φυσικό 
αέριο. 
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19.  6th FP/TREN/EN/S07.53962/518277 

«Efficient low temperature geothermal 
binary power  ‐ LOW‐BIN» 

 

01/03/2006 ‐ 31/08/2009 

Το  έργο  αφορούσε  στην  ανάπτυξη  τεχνολογίας,  την 
κατασκευή  και  δοκιμαστική  λειτουργία  πρωτότυπης 
μηχανής  ηλεκτροπαραγωγής  ORC  από  γεωθερμικό 
ρευστό θερμοκρασίας >70°C. 

 

20.  6th FP‐DG RESEARCH‐2004‐518378 

«Integrated Geophysical Exploration 
Technologies for Deep Fractured 
Geothermal Systems – I‐GET» 

 

01/11/2005 ‐ 30/04/2009 

Αντικείμενο  του  έργου  ήταν  η  ανάπτυξη  καινοτόμων 
μεθόδων  γεωφυσικών  διασκοπίσεων  (συνδυασμός ΜΤ, 
σεισμικών,  μοντέλο  προσομοίωσης  γεωλογικών 
παραμέτρων),  με  εφαρμογή  στον  εντοπισμό 
γεωθερμικών ταμιευτήρων. 

Θερμικά Ηλιακά  

21.  6th FP –DG TREN/07/S07.68923/038659 

«High solar fraction heating and cooling 
systems with combination of innovative 
components and methods ‐ HIGH COMBI» 

 

01/06/2007 ‐ 31/05/2011 

Tο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των θερμικών ηλιακών 
συστημάτων  μέσω  ενός  καινοτόμου  συνδυασμού 
ηλιακής  θέρμανσης  ‐  ψύξης  και  διεποχιακής 
αποθήκευσης,  με  μεγάλο  ποσοστό  κάλυψης  των 
αναγκών  του  τελικού χρήστη. To  έργο,  στο πλαίσιο  του 
οποίου θα λειτουργήσουν επιδεικτικές εγκαταστάσεις σε 
τέσσερις  χώρες,  στοχεύει  επίσης  στη  βελτιστοποίηση 
των  διαφορετικών  διατάξεων  συστημάτων  μέσω 
δυναμικών  προσομοιώσεων  και  στη  δημιουργία  ενός 
απλού  λογισμικού  εργαλείου  για  προσομοιώσεις 
συγκεκριμένων εφαρμογών. 
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Δράσεων του Έργου 
22.  EIE/06/034/SI2.446612 

Intelligent Energy for Europe – ALTENER  

«Increasing the market implementation of 
Solar‐air‐conditioning systems for small 
and medium applications in residential and 
commercial buildings – SOLAIR» 

 

01/01/2007 ‐ 31/12/2009 

Στόχοι του έργου ήταν : 

1.  Η  ανάπτυξη  της  αγοράς  μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους 
συστημάτων ηλιακού κλιματισμού 

2. Η εστίαση στον οικιστικό τομέα, συνδυάζοντας παροχή 
ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση ‐ κλιματισμό χώρου 

3.  Η  κατάρτιση  των  επαγγελματιών  στη  χρήση  θερμικών 
ηλιακών συστημάτων για κλιματισμό 

4. Η ενημέρωση του κοινού 

5.  Ο  σχεδιασμός  προτάσεων,  υλοποίηση  εργαλείων  και 
δημιουργία μέσων ενίσχυσης της αγοράς 

6.  Η  υλοποίηση  δράσεων  προώθησης  σε  εθνικό  και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

23.  EIE/07/224/SI2.466849  

Intelligent Energy for Europe – ALTENER  

«Promotion of Solar Assisted Heating and 
Cooling in the agrofood sector – SAHC» 

 

01/10/2007 ‐ 31/03/2010 

Οι  ψυκτικές  και  θερμικές  ανάγκες  των  αγροτροφικών 
βιομηχανιών  συνήθως  ικανοποιούνται  με  συμβατικούς 
καυστήρες  και  ηλεκτρικούς  ψύκτες.  Στόχος  του  έργου 
SAHC  είναι η υποστήριξη  των βιομηχανιών αυτών για την 
επιλογή  και  την  εγκατάσταση  ηλιακά  υποβοηθούμενων 
συστημάτων  για  την  κάλυψη  των  ενεργειακών  τους 
αναγκών  καθώς  επίσης  και  η  άρση  των  υφιστάμενων 
εμποδίων  στην  υλοποίηση  μιας  τέτοιας  εφαρμογής.  Το 
έργο  παρέχει  σημαντικές  οδηγίες  σχεδιασμού  και 
κατάλληλο λογισμικό προμελέτης έτσι ώστε να επιλεγεί η 
τεχνολογικά,  οικονομικά  και  χρηματοδοτικά  βιωσιμότερη 
λύση. 
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Τεχνολογίες Νερού  

24.  EIE/07/038/SI2.466832 

Intelligent Energy for Europe  

«Wave Energy Planning αnd Marketing – 
WAVEPLAM» 

 

01/11/2007 ‐ 31/10/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  ταχύτερη  διείσδυση  κυματικής 
και  γενικότερα  της Θαλάσσιας  Ενέργειας στην  ευρωπαϊκή 
αγορά  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας,  με  τον 
περιορισμό  ή  την  άρση  των  μη  τεχνολογικής  φύσης 
εμποδίων  που  θα  προκύψουν  όταν  μεγάλης  κλίμακας 
εφαρμογές  των  τεχνολογιών  αυτών  θα  είναι  έτοιμα  προς 
εγκατάσταση. 

25.  6th FP/TREN/07//EN/SO7.72452/038521 

«OWC Integration In The Mutriku 
Breakwater – NEREIDA» 

 

28/06/2007 – 28/06/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  εφαρμογή  της  τεχνολογίας  της 
«παλινδρομούσας  στήλης  ύδατος»  (OWC)  για  τη 
μετατροπή  της  κυματικής  ενέργειας σε ηλεκτρική στο  νέο 
κυματοθραύστη του οικισμού Mutriku στη Βόρεια ακτή της 
Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία. 

Τεχνολογίες Υδρογόνου σε συνδυασμό με ΑΠΕ  

26.  7th FP ‐ THEME NMP2‐LA‐2008‐214395 

«Development of a clean and energy self‐
sustained building ih the vision of 
integrating H2 economy with renewable 
energy sources ‐ H2SUSBUILD» 

 

01/10/2008 ‐ 01/10/2012 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  ανάπτυξη  ενός  έξυπνου, 
ασφαλούς,  αυτόνομου  και  με  μηδενικούς  ρύπους 
υβριδικού  ενεργειακού  συστήματος  για  την  κάλυψη  των 
ενεργειακών  και  θερμικών  αναγκών  εμπορικών  & 
δημόσιων κτιρίων.  

27.  EIE/07/159/SI2.466845  

Intelligent Energy for Europe  

«Adressing barries to storage technologies 
for increasing the penetration of 
intermittent energy sources – STORIES» 

 

01/11/2007 ‐ 30/04/2010 

Ο  κύριος  σκοπός  του  έργου  είναι  να  διευκολύνει  τη 
διείσδυση  των  ΑΠΕ  σε  νησιά,  μέσω  τροποποιήσεων  στο 
νομοθετικό  και  ρυθμιστικό  πλαίσιο,  οι  οποίες  θα 
προωθήσουν  τις  τεχνολογίες  αποθήκευσης  ενέργειας.  Το 
τελικό  παραδοτέο  του  έργου  θα  είναι  η  ανάπτυξη  ενός 
Οδικού  Χάρτη  για  την  υιοθέτηση  υβριδικών  συστημάτων 
ΑΠΕ – τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. 
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Φ/Β Συστήματα και Διεσπαρμένη Παραγωγή  

28.  CIP‐ICT‐PSP‐2008‐02 

SEESGEN‐ ICT ICT‐PSP‐238868 

«Supporting Energy Efficiency in Smart 
GENeration grids through ICT ‐ SEESGEN‐
ICT» 

 

01/05/2009‐30/04/2011 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  προώθηση  της  καλύτερης 
χρήσης των  Information and Communication Technologies 
(ICT),  για  την  υποστήριξη  των  πολιτικών  ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της εφαρμογής τους στα μικρο‐δίκτυα 
διεσπαρμένης παραγωγής. 

29.  7th FP/DG TREN/FP7EN/228449 

«Distributed Energy Resources Research 
Infrastructure – DERRI» 

 

01/10/2009 ‐ 30/09/2013 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  αναβάθμιση  του  υφιστάμενου 
δικτύου σε ένα ενιαίο σύνολο υποδομών, εστιάζοντας στη 
διασύνδεση  μεταξύ  διαφορετικών  διεσπαρμένων 
ενεργειακών  πηγών,  την  αρχιτεκτονική  και  τη  δομή  των 
συστημάτων (δομή δικτύου, διασύνδεση εξοπλισμού κ.ά.). 

30.  7th FP ERANET‐2007‐RTD‐Coordination 
Action 

«ERA‐NET SmartGrids» 

 

01/04/2008 ‐ 31/03/2012 

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  οργάνωση  ερευνητικών 
δραστηριοτήτων  στην  περιοχή  των  ευφυών  ηλεκτρικών 
δικτύων.  Στο  πλαίσιο  του  έργου  θα  γίνει  συλλογή 
πληροφοριών για τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές ερευνητικές 
δραστηριότητες,  θα  επιλεγούν  αντικείμενα  για  τις  νέες 
κοινές  δραστηριότητες,  οι  οποίες  θα προετοιμαστούν  και 
θα υλοποιηθούν. 

31.  ΕΙΕ/2006/041SI2.447407 

Intelligent Energy for Europe  

«Training and Network of European Energy 
Managers ‐ EUREM.NET» 

 

01/12/2006 ‐ 31/05/2009 

Σκοπός  του  έργου  ήταν  η  δημιουργία  ενός  δικτύου 
διπλωματούχων  Energy Managers,  που  θα  συνεισφέρουν 
στη  μέγιστη  εξοικονόμηση  ενέργειας  σε  ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις  και  κατά  συνέπεια  στην  ευρωπαϊκή  αγορά 
ενέργειας. 
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32.  6th FP‐ DG RTD‐STREP ‐ SES6 019864 

«Advanced architectures and control 
concepts for More Microgrids – More 
Microgrids» 

 

01/01/2006 ‐ 31/12/2009 

Σκοπός  του  έργου  ήταν  η  αύξηση  της  διείσδυσης  των 
μικρών μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στα ηλεκτρικά 
δίκτυα, με την εκμετάλλευση & επέκταση της έννοιας των 
μικροδικτύων,  η  εξέταση  εναλλακτικών  στρατηγικών 
ελέγχου  μικρών  μονάδων  παραγωγής  ηλεκτρισμού  & 
εναλλακτικών  σχεδιασμών  δικτύων,  η  ανάπτυξη  νέων 
εργαλείων  διαχείρισης  πολλών  μικρό‐δικτύων  και  η 
δημιουργία  πρότυπων  τεχνικών  και  εμπορικών 
πρωτοκόλλων. 

33.  6th FP DG RTD‐NoE 

«Network for DER Laboratories and Pre‐
Standardization ‐ DER‐Lab» 

 

01/01/2006 ‐ 31/12/2011 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  ενός  Ευρωπαϊκού 
Δικτύου  Εργαστηρίων  για  Συστήματα  Διεσπαρμένης 
Παραγωγής Ενέργειας. 

34.  6th FP/DG ERAC‐ CT2004 – 011814 

«Networking and Integration of National 
and Regional Programmes in the Field of 
Photovoltaic (PV) Solar Energy Research 
and Technological Development (RTD) in 
the European Research Area (ERA) ‐ PV‐
ERA‐NET» 

 

01/10/2004 ‐ 30/09/2009 

Το  έργο  αποσκοπούσε  στην  καταγραφή  των  εθνικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων χωρών 
σε  θέματα  Φ/Β  τεχνολογίας.  Ζητούμενο  ήταν  η 
εναρμόνιση  μεταξύ  των  χωρών  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο 
στις  θεματικές  περιοχές  και  τους  ετήσιους 
προϋπολογισμούς για έρευνα. 

35.  5th FP/SES6‐CT2003‐503516 

«The Birth of a European Distributed 
Energy Partnership that will Help the 
Large‐scale Implementation of Distributed 
Energy Resources in Europe ‐ EU‐DEEP» 

 

01/01/2004 ‐ 30/06/2009 

Αντικείμενο  του  έργου  ήταν  η  δημιουργία  μεγάλης 
κλίμακας δυναμικής στην αγορά των ενεργειακών πηγών, 
στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται  οι  ΑΠΕ.  Στο  έργο 
συμμετείχαν  36  οργανισμοί,  μεταξύ  των  οποίων  πολλές 
εταιρείες ηλεκτρισμού της Ευρώπης.  
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Έργα στο π 

Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους  

Αιολική Ενέργεια 

1.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Εκδοση Πιστoποιητικών Α/Γ» 

 

2009 ‐ 2010 

Έκδοση  (102) βεβαιώσεων σχετικά με την πιστοποίηση 
ανεμογεννητριών  και  τη  μέτρηση  ποιότητας  ισχύος 
τους, έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση άδειας 
εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην Ελλάδα. 

 

2.  Consulting to Patients Friends Society 
(Palastine) 

 

2009 ‐ 2010  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εκπαίδευσης. 

3.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Επιθεωρήσεις Αιολικών Πάρκων» 

 

2009 ‐ 2010  

Έλεγχος  τεχνικών  και  λειτουργικών  χαρακτηριστικών 
Α/Γ  σε  αιολικούς  σταθμούς  πριν  από  την  έκδοση 
τελικής  άδειας  από  την  αρμόδια  Περιφέρεια  για  τη 
λειτουργία αιολικών σταθμών.  

4.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Πώληση Αιολικών Χαρτών και 
χρονοσειρών» 

 

2009 ‐ 2010  

Επεξεργασία  και  πώληση  αιολικών  χαρτών  και 
χρονοσειρών  αιολικού  δυναμικού  από  σταθμούς  που 
λειτουργεί το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας του ΚΑΠΕ.  
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
5.  Παροχή υπηρεσιών ως τεχνικού συμβούλου 

(15 συμβόλαια) 

«Χωροθετήσεις  αιολικών πάρκων,  
Αεροελαστικοί Υπολογισμοί, 
Προσομοιώσεις Πεδίων Ροής, Due 
Dilligence>>  

 

2009 ‐ 2010 

Ιδιωτικά  συμφωνητικά  που  αφορούν  σε  παροχή 
υπηρεσιών  ως  τεχνικού  συμβούλου.  Οι  υπηρεσίες 
αυτές  αφορούν  σε  εκτίμηση  αιολικού  δυναμικού, 
χωροθέτηση  αιολικών  πάρκων,  αερολαστικούς 
υπολογισμούς, προσομοιώσεις πεδίων ροής κ.α.  

6.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Βαθμονομήσεις Ανεμομέτρων» 

 

2009 ‐2010  

Βαθμονομήσεις  Ανεμομέτρων  για  χρήση  τους  σε 
μετρήσεις αιολικού δυναμικού. 

 

7.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Μετρήσεις Μηχανικών Φορτίων σε Α/Γ 
(GAMESA/MADE)» 

 

2009 – 2010  

Τα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  αφορούν  σε  μετρήσεις 
μηχανικών φορτίων και μετρήσεις σε πολλαπλασιαστές 
(κιβώτια)  Α/Γ  στο  εξωτερικό.  Οι  μελέτες  υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιστοποίησης Α/Γ. 

 

8.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

 «Μετρήσεις Αιολοκού Δυναμικού με χρήση 
LIDAR» 

 

2009 ‐ 2010 

Μετρήσεις  Αιολικού  Δυναμικού  με  χρήση  οργάνων 
LIDAR για την εκτίμηση του δυναμικού σε μεγάλα ύψη. 

 

9.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο  

«Μετρήσεις Θορύβου Α/Γ» 

 

2009 ‐ 2010 

Μέτρηση  απόσβεσης  διαδιδόμενου  ήχου  με 
ηχομονωτικά στόμια και ηχοπαγίδες. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
10.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 

αντικείμενο  

«Μετρήσεις Καμπύλης Ισχύος Α/Γ» 

 

2009 ‐ 2010 

Τα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  αφορούν  στη  μέτρηση 
καμπύλης  ισχύος  στο  πλαίσιο  πιστοποίησης  Α/Γ  ή  στο 
πλαίσιο παραλαβής αιολικών πάρκων στο εσωτερικό και 
εξωτερικό. 

 

11.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο 

«Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού» 

 

2009 ‐ 2010 

Μετρήσεις  αιολικού  δυναμικού  στο  εσωτερικό  και 
εξωτερικό με χρήση μετεωρολογικών ιστών. 

 

12.  Ιδιωτικά συμφωνητικά με εταιρίες με 
αντικείμενο 

«Πωλήσεις software WIND ROSE» 

 

2009 ‐ 2010 

 

Το  software  υποστηρίζει  την  διαπιστευμένη  ανάλυση 
των δεδομένων αιολικού δυναμικού. 

 

Βιομάζα 

13.  Εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας στο 
πλαίσιο του έργου  

«RESPIRE Reform of the European sugar 
Industry based on polygeneration with 
the use of energy crops» 

 

01/12/2008 ‐ 31/01/2009 

Εκπόνηση  μελέτης  για  την  οικονομικότητα  επένδυσης 
σχετικά με την εφαρμογή βιοδιύλισης με χρήση γλυκού 
σόργου στη βιομηχανία ζάχαρης. Η μελέτη εκπονήθηκε 
για  λογαριασμό  της  εταιρίας  EXERGIA  στο  πλαίσιο  του 
έργου «RESPIRE».   
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Γεωθερμία 

14.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τη ΤΕΔΚ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

«Μελέτη τεχνικοοικονομικής 
σκοπιμότητας του Γεωθερμικού Πεδίου 
Δαμάστας ‐ Γοργοποτάμου και 
Προγραμματισμός Εργασιών» 

 

01/03/2009 ‐ 30/04/2010 

Μελέτη  τεχνικοοικονομικής  σκοπιμότητας  για  την 
αξιοποίηση  του  Γεωθερμικού  Πεδίου  Δαμάστας‐ 
Γοργοποτάμου και προγραμματισμός εργασιών 

15.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 

 

01/07/2008 ‐ 31/07/2009 

Μελέτη  εγκατάστασης  συστήματος  θέρμανσης  ‐  ψύξης 
με  γεωθερμικές  αντλίες  θερμότητας  στο  Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. 

16.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Προγραμματική 
σύμβαση ΚΑΠΕ – Σπυρόπουλος) 

 

2007 ‐ 2010 

Μελέτες  εγκατάστασης  συστήματος  θέρμανσης‐ψύξης 
με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 

17.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Προγραμματική 
σύμβαση ΚΑΠΕ‐ MARAC) 

 

2006 ‐ 2012 

Μελέτες εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης ‐ ψύξης 
με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 

18.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Προγραμματική 
σύμβαση ΚΑΠΕ‐ERGON) 

 

2006 ‐ 2011 

Μελέτες εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης ‐ ψύξης 
με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 

19.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Προγραμματική 
σύμβαση ΚΑΠΕ‐GSD) 

 

2006 ‐ 2011 

Μελέτες  εγκατάστασης  συστήματος  θέρμανσης‐ψύξης 
με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 

20.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ENEL  

 

01/09/2007 ‐ 31/08/2011 

 

Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  στην  ENEL  στο 
πλαίσιο δράσεων με σκοπό την αξιοποίηση Γεωθερμικής 
Ενέργειας  για  Ηλεκτροπαραγωγή  σε  ελληνικά 
γεωθερμικά πεδία. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου‐Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Τεχνολογίες Νερού  

21.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για ΜΥΗ» 

 

22/11/2004 ‐ Λήξη κατασκευής ΜΥΗ 

Αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 
στην Εμπορική Τράπεζα, για τη δανειοδότηση ΜΥΗ 
στο Νομό Ευρυτανίας. 

22.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Υδρολογική μελέτη Μικρού 
Υδροηλεκτρικού στον Εύηνο» 

 

05/11/2008 ‐ 05/02/2009 

Αφορά  σε  εκτίμηση  της  δίαιτας  του  ποταμού, 
χάραξη  υπερετήσιας  καμπύλης  διάρκειας  παροχής 
και  εκτίμηση  των  πλημμυρικών  παροχών  στην 
περιοχή υδροληψίας του έργου. 

Φ/Β Συστήματα και Διεσπαρμένη Παραγωγή  

23.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

12/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 1,997MWp, στο Ν. Αργολίδας. 

24.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

12/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 0,39996MWp, στο Ν. Σερρών. 

25.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

07/2009 

Εκπόνηση  τεχνοοικονομικής  μελέτης  για 
εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στα Φάρσαλα. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
25.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Advance Photovoltaics Research and 
Testing for Improved Technologies» 

 

01/06/2009 ‐ 31/05/2011 

Το  έργο  αφορά  στην  αναβάθμιση  των  υποδομών 
για  την  ανάπτυξη  νέων  τεχνολογιών  και  την 
αξιολόγηση  Φ/Β.  Το  ΚΑΠΕ  θα  συμμετάσχει  ως 
σύμβουλος. 

26.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή  υπηρεσιών  ως  τεχνικού 
συμβούλου» 

 

23/12/2008 ‐ 22/12/2010 

Παροχή  υπηρεσιών  που  αφορούν  σε  επιστημονική 
υποστήριξη,  ενημέρωση  και  συνεργασία  σε  εθνικό 
και  διεθνές  επίπεδο,  στο  πεδίο  της  Φ/Β 
τεχνολογίας,  με  εργοστάσιο  παραγωγής  Φ/Β 
στοιχείων και πλαισίων. 

27.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

23/12/2008 ‐ 06/02/2009 

Εκπόνηση  μελέτης  με  αντικείμενο  την 
τεκμηριωμένη  απάντηση  σε  ερωτήματα  που 
αφορούν  στην  πιθανότητα  παραγωγής  αερίων, 
υγρών  ή  στερεών  αποβλήτων  καθώς  και  τη 
δημιουργία  κινδύνων  μόλυνσης  του  υδροφόρου 
ορίζονται  κατά  τη  λειτουργία  –  εγκατάσταση  – 
εναπόθεση ενός Φ/Β πάρκου.  

28.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

05/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 0,57MWp, στο Ν. Αργολίδας. 

29.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

05/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 151,47kWp, στο Ν. Κιλκίς. 

30.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

03/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 1,992MWp, στο Ν. Βοιωτίας. 

31.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 

 

03/2009 

Τεχνικός  έλεγχος  αναγκαίων  λειτουργικών  και 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  Φ/Β 
σταθμού, ισχύος 1,947MWp, στο Ν. Μαγνησίας. 
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Έργα σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ 
 

Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών‐ανταγωνιστικών προγραμμάτων

1.  ΕΙΕ/09/835/S12.5582 

Intelligent Energy for Europe 

«A network of sustainable ENERGY 
supporting structures FOR the Covenant of 
MAYORS ‐ ENERGY for MAYORS» 

 

01/05/2010 ‐ 30/04/2013 

Στόχος  του  έργου  είναι  η  υποστήριξη  Δημοτικών 
Αρχών  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Σύμφωνο  των 
Δημάρχων (Covenant of Mayors), μέσω δικτύου, του 
οποίου  τα  μέλη  θα  αποτελέσουν  Υποστηρικτικές 
Δομές  (Supporting Structures).  Το ΚΑΠΕ,  θα παρέχει 
τεχνογνωσία  στα  θέματα  της  ενεργειακής 
αποδοτικότητας,  ενώ,  ως  Υποστηρικτική  Δομή,  θα 
συντονίσει δράσεις για τους Δήμους της Αττικής και 
θα  στηρίξει  6‐8  από  αυτούς  στο  να  προχωρήσουν 
άμεσα  στις  δεσμεύσεις  του  Συμφώνου  (Βασική 
Απογραφή  Εκπομπών  CO2,  Σχέδια  Δράσης  για  τη 
Βιώσιμη  Ενέργεια,  Παρακολούθηση  Προόδου 
Δράσεων). 

2.  ΕΙΕ/09/870/SΙ2.558308 

Intelligent Energy for Europe 

«Renovation through quality supply chains 
and energy performance certification 
standards ‐ REQUEST» 

 

16/04/2010 ‐ 15/10/2012 

Στόχος  του  έργου  είναι  η  εξομάλυνση  των 
διαδικασιών  ενεργειακής  αναβάθμισης  κτιρίων  με 
βάση  το  πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης 
κτιρίου. Συγκεκριμένα, βασικό αντικείμενο του έργου 
αποτελεί  η  ενεργειακή  αναβάθμιση  των  κτιρίων  σε 
συνδυασμό  με  την  ομαλή  και  «εύχρηστη» 
διαδικασία  υλοποίησης  αυτής  της  αναβάθμισης.  Οι 
κύριοι  αποδέκτες  είναι  οι  μελετητές,  αρχιτέκτονες, 
προμηθευτές, ενεργειακοί σύμβουλοι και γενικότερα 
όσοι  μετέχουν  στη  διαδικασία  ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων. 

3.  EIE/09/250628 

Intelligent Energy for Europe 

«Common appliance policy – All for one, 
One for all – Energy Labels ‐ COMEON 
LABELS » 

 

12/2010 ‐ 12/2013 

 

Το  έργο  έχει  ως  στόχο  να  συλλέξει  τις  βέλτιστες 
ευρωπαϊκές  πρακτικές  σχετικά  με  την  ενεργειακή 
σήμανση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και να 
υποστηρίξει  την ορθή  εφαρμογή  ενός  νέου σχεδίου 
ενεργειακής  σήμανσης  με  την  ενίσχυση  της 
αναγνωρισιμότητας  και  της  αξιοπιστίας  στην  αγορά 
των προϊόντων με ενεργειακή σήμανση.  
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4.  EIE/09/250718 

Intelligent Energy for Europe 

«Energy efficiency by using daily customers 
Quality  observations  to  Improve  public 
transport ‐ ENERQI» 

 

06/2010 ‐ 06/2013 

Το  έργο  έχει  ως  στόχο  την  ανάπτυξη  μιας  πρότυπης 
μεθοδολογίας  για  την παρακολούθηση  της ποιότητας 
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στις  εταιρείες  που 
διαχειρίζονται μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ευρώπη. 
Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η βελτίωση της 
εικόνας  των  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  προς  το 
επιβατικό  κοινό  και  κατά  συνέπεια  η  αύξηση  της 
χρήσης  των  δημόσιων  μέσων  μεταφοράς  ως  μέτρο 
αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας.  

5.  EIE/09/250822/ SI2.558293 

Intelligent Energy for Europe  
«Ecodriving‐Widespread  Implementation  
for  Learner  and  Licensed  Drivers  ‐ 
ECOWILL» 

 

05/2010 ‐ 04/2013 

Το  έργο  αφορά  σε  προώθηση  σε  ευρύτερη  κλίμακα 
εκπαιδεύσεων  ecodriving  σε  νέους  και  παλαιούς 
οδηγούς. 

6.  EIE/07/696/SI2.499387 

Intelligent Energy for Europe 

«More options  for energy efficient mobility 
through  Car‐Sharing  ‐  MOMO  CAR‐
SHARING» 

 

10/2008 ‐ 09/2011 

Στόχος  του  έργου  είναι  να  συνεισφέρει  σημαντικά 
στον  τομέα  των  βιώσιμων  μετακινήσεων  και  της 
προστασίας  του  περιβάλλοντος  μέσω  της  αλλαγής 
συμπεριφοράς καθιερώνοντας τη χρήση εναλλακτικών 
και  νέων  προτύπων  μετακίνησης  (κοινόχρηστο 
αυτοκίνητο,  ΜΜΜ,  περπάτημα,  ποδήλατο).  Το  έργο 
momo  στοχεύει  να  κάνει  γνωστό  το  Car‐Sharing,  να 
βελτιώσει  τις  υπηρεσίες  του  και  να  αυξήσει  την 
ενεργειακή  αποδοτικότητα  των  ήδη  υφιστάμενων 
σχετικών  επιχειρήσεων.  Το  ΚΑΠΕ,  συμμετέχει  με 
σκοπό να μεταφέρει την τεχνογνωσία στην Ελλάδα και 
να  οργανώσει  το  πρώτο  σχήμα Car‐Sharing  στη  χώρα 
μας. 

7.  EIE/07/696/SI2.499387 

Intelligent Energy for Europe 

«Network  of  Small  Rural  communities  for 
Energetic neutrality ‐ RURENER» 

 

12/2008 ‐ 12/2011 

Στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο «Ενεργειακά ουδέτερων Δήμων σε Αγροτικές 
Περιοχές».  Κύρια  αντικείμενα  του  έργου  είναι  η 
δημιουργία δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο και κυρίως 
σε  αγροτικές  και  περιαστικές  περιοχές  ώστε  να 
αυξηθεί η αξιοποίηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος  και αειφορίας, 
με  την  εφαρμογή  συγκεκριμένων  ενεργειακών 
τεχνολογιών και την ανάληψη σχετικών δράσεων.  
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8.  EIE/07/695/SI2.499394 

Intelligent Energy for Europe 

«Sustainable Energy Communities in 
Historic Urban Areas ‐ SECHURBA » 

 

01/09/2008 ‐ 28/02/2011 

Το  έργο  αφορά  στη  διερεύνηση  και  καθορισμό  των 
δυνατοτήτων  ενεργειακών  επεμβάσεων  σε  κτίρια  και 
πόλεις  ιστορικού  χαρακτήρα  για  τη  δημιουργία  ενός 
οδηγού  σχεδιασμού  και  μέτρων  ενεργειακών 
επεμβάσεων.  Συμμετέχουν  13  οργανισμοί  από  8  χώρες 
της Ευρώπης. 

9.  7th FP – ERANET 

NMP2‐ER‐2008‐219395 

«Strategic Networking of RDI Programmes 
in Construction and Operation of Buildings 
– ERACOBUILD» 

 

01/11/2008 ‐ 31/10/2011 

Το  έργο  αφορά  στη  δημιουργία  δικτύου  και 
χρηματοδότησης για την έρευνα και την τεχνολογία στον 
τομέα  της  ενέργειας  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία 
των  κτιρίων.  Στο  έργο  συμμετέχει  και  η  Γενική 
Γραμματεία  Έρευνας  και  Τεχνολογίας,  ως  εθνικός 
φορέας χρηματοδότησης.   

10.  EIE/07/067/S12.466263 

Intelligent Energy for Europe 

«Sustainable Energy Communities ‐ 
Benchmarking of energy and climate 
performance indicators on the web ‐ SEC‐
BENCH» 

 

01/11/2007 ‐ 31/05/2010 

Το  έργο  αναπτύσσει  μεθοδολογία  για  την  ενεργειακή 
βιωσιμότητα  σε  επίπεδο  Δήμου  μέσω  δεικτών 
ενεργειακής  αποδοτικότητας  και  ενός  διαδικτυακού 
εργαλείου  συγκριτικής  αξιολόγησης  σε  ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  Περιλαμβάνει  πιλοτικές  μελέτες  ενεργειακού 
σχεδιασμού σε 25  Δήμους σε 8  χώρες,  στοχοθέτηση σε 
τοπικό επίπεδο και δράσεις για την εμπλοκή πολιτών και 
φορέων.  Το  ΚΑΠΕ,  είναι  συντονιστής  των  πιλοτικών 
μελετών  όλου  του  έργου  και  τεχνικός  σύμβουλος  του 
Συνδέσμου  21ΟΤΑ  ΒΑ  Αθήνας,  ο  οποίος  συμμετέχει  με 
πιλοτικούς  Δήμους  τα  Βριλήσσια,  το  Μαρούσι,  το 
Χαλάνδρι και το Χολαργό. 

11.  EIE/07/007/SI2.466261 

Intelligent Energy for Europe 

«Fleet Environmental Action and 
Assessment ‐ FLEAT» 

 

10/2007 ‐ 03/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  μείωση  των  εκπομπών  CO2 
μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
στόλους οχημάτων όπως οι στόλοι δημοσίων οχημάτων, 
στόλοι  αστικών  και  υπεραστικών  συγκοινωνιών  και 
στόλοι ιδιωτικών εταιρειών. Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών  θα  χρησιμοποιηθούν  διεθνώς  αναγνωρισμένα 
μέτρα  και  «εργαλεία»  εφαρμογών  που  έχουν 
αναπτυχθεί σε παλαιότερα έργα και θα προσαρμοστούν 
κατάλληλα για τις ανάγκες του έργου. Τα μέτρα αυτά θα 
εφαρμοστούν  πιλοτικά  με  στόχο  την  αξιολόγηση  της 
απόδοσης  των  επιλεγμένων  στόλων  καθώς  και  την 
προώθηση τους ως εργαλεία πολιτικής. 
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12.  ΕΙΕ/06/221/S12.442663 

Ιntelligent Energy for Europe – SAVE  

«Investigations targeted to the creation 
of legislative instruments and the 
reduction of administrative barriers for 
the use of biogas for heating , cooling 
and the power generation ‐ REDUBAR» 

 

01/01/2007 ‐ 31/05/2009 

Το  έργο  αυτό  είχε  ως  σκοπό  την  αναγνώριση  και  την 
εξάλειψη των μη τεχνικών εμποδίων για την αύξηση της 
χρήσης  των  αερίων  καυσίμων  που  παράγονται  από  τη 
βιομάζα  για θέρμανση  και ψύξη.  Στο πλαίσιο  του  έργου 
έγινε:  

1. Καταγραφή  των  μη  τεχνικών  εμποδίων  και  σύνθεση 
προτάσεων  νομοθετικών  μέτρων  για  την  ανάπτυξη  της 
αγοράς αερίων βιοκαυσίμων 

2. Μελέτη  της  νομοθεσίας,  των  προτύπων  και 
κανονισμών  καυσίμων  για  τη  θέρμανση  και  τα 
συστήματα ψύξης 

3. Αποτύπωση των δομών της αγοράς και εφοδιαστικών 
αλυσίδων για θέρμανση και τα συστήματα ψύξης 

4.  Υλοποίηση δράσεων διάδοσης και κατάρτισης. 

13.  ΕΙΕ/07/214/SI2.467620 

Ιntelligent Energy for Europe ‐ ALTENER 

«Promoting  Biogas  in  Eastern  Europe‐
Mobilization  of  Decision  Makers  and 
Training for Farmers ‐ BIG>EAST» 

 

09/2007 ‐ 02/2010 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  προώθηση  της  παραγωγής 
βιοαερίου  και  η  αξιοποίησή  του  στις  χώρες  της 
Ανατολικής  Ευρώπης  ως  μιας  καθαρής‐περιβαλλοντικά 
φιλικής,  ασφαλούς,  οικονομικής  και  αειφόρου  πηγής 
ενέργειας.  Οι  βασικές  δράσεις  του  έργου  σχετίζονται  με 
τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  αφορούν  κυρίως  στην: 
εξέταση  συγκεκριμένων  περιοχών  για  τη  χωροθέτηση 
μονάδων  βιοαερίου,  στην  εκπαίδευση  αγροτών  ‐
κτηνοτρόφων  και  υπευθύνων  μονάδων  βιοαερίου  βάσει 
σχετικών  οδηγών  και  σε  ενημερωτικές  εκστρατείες  που 
απευθύνονται σε λήπτες αποφάσεων (decision makers). 

14.  SAVE Concerted Αction ΙΙ 

«Energy  Performance  Building Directive‐ 
EPBD» 

 

01/12/2007 ‐ 30/11/2010 

Το  έργο  αποτελεί  συνέχεια  του  έργου  CA–EPBD  για  την 
περίοδο  2007‐2010.  Το  έργο  αφορά  στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής της «Κοινοτικής Οδηγίας 
2002/91/EK  για  την  Ενεργειακή  Αποδοτικότητα  των 
κτιρίων» στις χώρες‐μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα.  

Η  παρακολούθηση  πραγματοποιείται  στους  τομείς  της 
θεσμικής  προσαρμογής  σε  κάθε  χώρα‐μέλος,  της 
πρακτικής  εφαρμογής  των  Κανονισμών  για  τη  βελτίωση 
της  ενεργειακής  απόδοσης  και  της  εκπαίδευσης  των 
Ενεργειακών  Επιθεωρητών.  Στόχος  του  έργου  είναι  η 
μεταφορά  τεχνογνωσίας  μεταξύ  των  Χωρών‐Μελών,  για 
την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.    
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15.  EIE/06/154/SI2.447798 

Intelligent Energy for Europe 

«Life‐Cycle‐Costs in the Planning Process. 
Constructing Energy Efficient Buildings by 
Taking Running Costs into Account ‐ LCC‐
DATA» 

 

23/11/2006 ‐ 22/05/2009 

Στόχος  του  έργου  είναι  να  δημιουργηθούν 

πληροφοριακά  εργαλεία  σχετικά  με  το  κατασκευαστικό 

κόστος  κτιρίων  στο  πλαίσιο  του  κύκλου  ζωής  τους,  για 

χρήση κατά τον σχεδιασμό κτιρίων. 

16.  EIE/07/103/S12.466702 

Intelligent Energy for Europe ‐ SAVE 

«Εxpanding the Benchmarking and Energy 
Management Schemes in SMEs to more 
Member States and Candidate Countries‐ 
EX‐BESS» 
 

01/04/2007 ‐ 31/05/2009 

 

Το έργο, που αποτελεί τη συνέχει του έργου «BESS» έχει 

ως  αντικείμενο  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  αλλά  και  τη 

δημιουργία και ευρεία προώθηση, με δια‐επικοινωνιακά 

interactive  εργαλεία  e‐learning,  σχήματος  πρότυπης 

συγκριτικής  εξέτασης  δεικτών  ενεργειακής  επίδοσης 

(benchmarking)  και  ενεργειακής  διαχείρισης‐

παρακολούθησης  ενεργειακών  ροών  ‐  ιεράρχησης 

επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών  και  σε  συνεργασία  με  τους  εκεί  υπευθύνους. 

Επίσης,  περιλαμβάνει  την  πιλοτική  εφαρμογή  και 

τροφοδότηση με δεδομένα σχήματος με 80‐120 Μ.Μ.Ες 

σε 19  χώρες.  Τέλος,  προβλέπει  την  ευρεία  διάδοση  και 

προσαρμογή  σχήματος  με  τη  συμβολή  κλαδικών 

φορέων.  Οι  νέες  συμμετέχουσες  χώρες  είναι  οι:  Ιταλία, 

Βέλγιο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία, Λετονία 

και Ρουμανία. 

17.  ΕΙΕ/06/113/SI2.445683 

Intelligent Energy for Europe 

«Training Programmes to increase energy 
efficiency by railways‐ TRAINER» 

 

10/2006 ‐ 09/2009 

Το  έργο  είχε  ως  στόχο  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής 

αποδοτικότητας  στις  σιδηροδρομικές  μεταφορές  σε 

τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκές χώρες με παράλληλη μείωση 

των  εκπομπών  ρύπων  και CO2  κατά 1Mton  ετησίως  και 

βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  του  τομέα  των 

σιδηροδρομικών  μεταφορών  σε  σχέση  με  τις  οδικές 

μεταφορές.  Στο  πλαίσιο  του  έργου  διαμορφώθηκε  μία 

βάση  δεδομένων  ‐  δράσεων,  η  οποία    περιλαμβάνει 

σειρά  βέλτιστων  πρακτικών  και  μέτρων  για  την 

εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την  αποδοτικότερη 

ενεργειακή διαχείριση στις σιδηροδρομικές μεταφορές. 
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18.  EIE/06/084/S12.4473301 

Intelligent Energy for Europe‐ SAVE 

«Promoting the use of Structural Funds 
and Cohesion Funds for energy 
investments in New Member States and 
Candidate Countries ‐ PROMOCENE» 

 

01/01/2007 ‐ 30/08/2010 

Το  έργο  αυτό  έχει  ως  στόχο  την  εκπαίδευση  και  την 
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τη διαχείριση και 
υλοποίηση  των  επενδύσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρηματοδοτούμενων 
από  το Δ’  ΚΠΣ  και  το  Ταμείο  Συνοχής,  στους αρμόδιους 
φορείς των νέων κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους    

1.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μελέτες, για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής του συστήματος 
εξωτερικής θερμομόνωσης, στο 4ο 
Νηπιαγωγείο Κερατσινίου Φάση 2» 

 

11/2009 ‐ 12/2009 

Η  παρούσα  μελέτη  αποτέλεσε  τη  2η    φάση  του  έργου. 
Στόχος  ήταν  η  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  της 
ενεργειακής  αναβάθμισης,  που  πραγματοποιήθηκε  από 
τον  ΟΣΚ  στο  κτίριο  που  στεγάζεται  το  4ο  Νηπιαγωγείο 
Κερατσινίου. Η επέμβαση, που αφορά στο κέλυφος και τις 
Η/Μ  εγκαταστάσεις  του  κτιρίου,  είχε  προταθεί  από  το 
ΚΑΠΕ στην 1η φάση της μελέτης. Η 2η φάση αφορούσε σε 
διενέργεια  ενεργειακής  επιθεώρησης  και  ενεργειακή 
ανάλυση  (προσομοίωση) του κτιρίου για τον υπολογισμό 
του  πραγματικού  ενεργειακού  και  περιβαλλοντικού 
οφέλους από την πραγματοποιηθείσα επέμβαση. 

2.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας με την εφαρμογή υλικού της 
ASTROFOIL HELLAS» 

 

08/2009 ‐ 10/2009 

Στόχος της μελέτης ήταν ο υπολογισμός της συνεισφοράς 
συγκεκριμένων  υλικών  της  εταιρείας  στην  ενεργειακή 
απόδοση  κατοικίας  καθώς  και  τα  οικονομικά  και 
περιβαλλοντικά  οφέλη.  Ειδικότερα,  υπολογίστηκε  η 
μείωση  της  ενεργειακής  ζήτησης  καθώς  και  η 
εξοικονόμηση  ενέργειας  μετά  την  εφαρμογή  υλικών  της 
εταιρείας. Επίσης, υπολογίστηκαν ο χρόνος αποπληρωμής 
καθώς  και  η  μείωση  των  εκπομπών  CO2  μετά  την 
εφαρμογή της κάθε επένδυσης. 

3.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας με την εφαρμογή υλικού της 
ASTROFOIL HELLAS και βελτιωμένων 
υαλοπινάκων» 

 

09/2009 ‐ 10/2009 

Η  παρούσα  μελέτη  ήταν  συμπληρωματική  της  ανωτέρω. 
Συγκεκριμένα  υπολογίστηκαν  όλα  τα  παραπάνω  μεγέθη 
μετά  την  εφαρμογή  των  ίδιων  υλικών  της  εταιρείας  σε 
συνδυασμό με βελτιωμένους υαλοπίνακες. 

4.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ανακατασκευή διοικητηρίου πρώην 
ΑΕΒΑΛ σύμφωνα με βιοκλιματικά 
κριτήρια σχεδιασμού» 

 

04/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  η  ενεργειακή 
ανάλυση  και  η  σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτάσεων  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης 
του Διοικητηρίου  της πρώην ΑΕΒΑΛ Α.Ε.  που ανήκει  στο 
Δήμο Πτολεμαΐδας.  
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
5.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μετρήσεις δομικών υλικών 
για την εταιρεία ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ» 

 

01 ‐ 02/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  ο  προσδιορισμός 
του  συντελεστή  θερμικής  διαπερατότητας  δύο  δομικών 
στοιχείων τοιχοποιίας. 

6.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μετρήσεις και υπολογισμοί 
ιδιοτήτων δομικών υλικών για το 
Κεραμείο ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ» 

 

02 ‐ 05/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  ο  προσδιορισμός 
του  συντελεστή  θερμικής  διαπερατότητας  δομικών 
στοιχείων  και  υπολογισμός  ισοδύναμου  συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας οπτόπλινθων. 

7.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές και οπτικές μετρήσεις 
ιδιοτήτων δομικών υλικών για την 
εταιρεία CANADCO‐Κατωμέρης» 

 

02 ‐ 06/2009 

Αντικείμενο του συμφωνητικού ήταν ο προσδιορισμός της 
θερμικής  αντίστασης  και  ανακλαστικότητας  δοκιμίων 
βαφής. 

8.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μετρήσεις δομικών υλικών 
για την εταιρεία Interbeton A.E.» 

 

04/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  ο  προσδιορισμός 
του  συντελεστή  θερμικής  αγωγιμότητας  δοκιμίων 
τσιμέντου. 

9.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές και οπτικές μετρήσεις 
ιδιοτήτων δομικών υλικών για την 
εταιρεία NanoPhos A.E.» 

 

03‐04/2009 

Αντικείμενο του συμφωνητικού ήταν ο προσδιορισμός της 
θερμικής  αντίστασης  και  ανακλαστικότητας  δοκιμίων 
βαφής. 

10.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές και οπτικές μετρήσεις 
ιδιοτήτων δομικών υλικών για την 
εταιρεία Αφοί Γιαννίδη ‐VITEX A.E.»  

 
04 ‐ 06/2009 

Αντικείμενο του συμφωνητικού ήταν ο προσδιορισμός της 
θερμικής  αντίστασης  και  ανακλαστικότητας  δοκιμίων 
βαφής. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
11.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μετρήσεις δομικού στοιχείου 
για την εταιρεία ASTRO FOIL HELLAS» 

 

07/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  ο  προσδιορισμός 

του  συντελεστή  θερμικής  διαπερατότητας  δομικού 

στοιχείου τοιχοποιίας. 

12.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό  

«Ενεργειακές μετρήσεις ιδιοτήτων 
δομικού υλικού για την εταιρεία ΧΡΩΤΕΞ 
A.E.» 

 

09 – 10/2009 

Αντικείμενο  του  συμφωνητικού  ήταν  ο  προσδιορισμός 

της θερμικής αντίστασης δοκιμίου βαφής. 

13.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

«Συνεργασία ΚΑΠΕ και Αττικής Οδού ΑΕ. 
στο πλαίσιο καμπάνιας για το περιβάλλον 
και την προώθηση της οικολογικής 
οδήγησης» 

 

16/10/2009 

Το  ΚΑΠΕ  συμμετείχε  στο  σχεδιασμό  ενημερωτικού 

εντύπου  και  τη  διενέργεια  διαγωνισμού  μέσω 

ραδιοφώνου και  internet, στο πλαίσιο καμπάνιας για  το 

περιβάλλον  και  την  προώθηση  της  οικονομικής 

οδήγησης. 

14.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

193/2009 

«Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
Ecodriving σε υπαλλήλους της εταιρείας 
INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΓΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ» 

 

02/11/2009 – 20/11/2009 

Διενέργεια  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων  Ecodriving  σε  10 

υπαλλήλους  της  εταιρείας  INTERAMERICAN  ΟΔΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.  
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Έργα σχετικά με Αναπτυξιακά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ 
 

Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
Εθνικά Έργα‐ΚΠΣ 

1.  Hellenic Aid  

Υ.Α 641/14.10.2008 

«Δράσεις προώθησης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας στις χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας –  SYNENERGY» 

 

10/2008 – 10/2010 

Το έργο εντάσσεται στο Κοινό Περιφερειακό Πρόγραμμα 
του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ / Hellenic Aid) και του 
Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ  (USAID), που 
έχει  ως  στόχο  την  προώθηση  των  ΑΠΕ  και  της  ΕΞΕ  στις 
χώρες  της  Ενεργειακής  Κοινότητας  της  Συνθήκης  των 
Αθηνών: Αλβανία, Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κροατία, 
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Σερβία.  

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί:  

1.    Εκτίμηση του δυναμικού ΑΠΕ  

2.  Σχεδιασμός  Προγραμμάτων  ΕΞΕ  και  υλοποίηση 
επιδεικτικών έργων στον κτιριακό τομέα 

3.    Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμό ΑΠΕ και ΕΞΕ 

4.    Ίδρυση  εθνικών  ενεργειακών  κέντρων  και  μεταφορά 
τεχνογνωσίας στη Σερβία.  

Φορέας υλοποίησης εκ μέρους του Hellenic Aid είναι το 
ΚΑΠΕ και εκ μέρους του USAID η IRG. 

2.  Hellenic Aid 

9116/49/ΑΣ388/1.6.06 

«Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την 
ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – 
Τουρκίας στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» 

 

09/2008 – 05/2010 

Το έργο στοχεύει στην :  

1.  Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ με την 
Τουρκία  

2.  Υποστήριξη  στην  προσπάθεια  της  Τουρκίας  να 
εναρμονισθεί με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τις ΑΠΕ 

3.  Ανάπτυξη  επιστημονικής,  τεχνολογικής  και 
επιχειρηματικής συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκε σύστημα ηλιακής 
ψύξης  ισχύος  35kW  (μέσω  της  εγκατάστασης  160  m2 

ηλιακών  συλλεκτών)  &  συστημάτων  ΕΞΕ  στο  κτιριακό 
κέλυφος  (εξωτερική  μόνωση  τοιχοποιίας  και  οροφής & 
εξωτερικά σκίαστρα στα νότια ανοίγματα) στο κτίριο της 
Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου ‐ Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
3.  Hellenic Aid  

 3434/67/ΑΣ253/1.6.06 

«Αποκατάσταση Ελληνικού 
Τετραγώνου Αλεξάνδρειας και 
Δημιουργία Κέντρου Τεχνολογίας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Ανατολικής 
Μεσογείου και Μέσης Ανατολής» 

 

09/2008 – 05/2011 

Το έργο έχει ως στόχους : 

1.  Την  αποκατάσταση  του  Ελληνικού  Τετραγώνου  της 
Αλεξάνδρειας Αιγύπτου με νέες ενεργειακές τεχνολογίες 
και υλικά 

2.  Τη  δημιουργία  cluster  επιχειρήσεων  εξειδικευμένων 
σε αποδοτικές τεχνολογίες και υλικά κτιρίων  

3.  Τη  λειτουργία  Κέντρου  Τεχνολογίας  και  Αειφόρου 
Ανάπτυξης  (ΚΕΤΑΑ)  με  στόχο  την  ευρύτερη  διείσδυση 
των  ΑΠΕ  και  της  ΕΞΕ  στην  Αίγυπτο  και  την  ευρύτερη 
περιοχή. 

Στο έργο προβλέπεται η αποκατάσταση της Σαλβαγείου 
Σχολής,  του  ξενώνα  «Μάννα»  και  των  Μαγειρείων, 
διατηρώντας  τον  αρχιτεκτονικό  χαρακτήρα  τους.  Στα 
κτίρια  θα  ενσωματωθούν  ηλιακά  θερμικά  & 
φωτοβολταϊκά  συστήματα,  γεωθερμική  αντλία 
θερμότητας  νερού  και  Σύστημα  Ενεργειακής   
Διαχείρισης  Κτιρίου  (ΒΕΜS).  Παράλληλα,    θα  γίνει  η 
μελέτη  αποκατάστασης  των  υπολοίπων  κτιρίων  του 
Τετραγώνου.  

4.  Hellenic Aid                           
9116/28/AS378/11‐7‐07                             

«Εφαρμογές Συστημάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στις 
πληγείσες περιοχές του Λιβάνου μέσω 
εγκατάστασης: ηλιακών συλλεκτών και 
λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. 
Δοκιμές και μετρήσεις ηλιακών 
συλλεκτών με ταυτόχρονη μεταφορά 
τεχνογνωσίας» 

 

09/2008 – 05/2010 

Το  έργο  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  της  συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας ‐ Λιβάνου στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞΕ. 
Στόχος  είναι  η διείσδυση  τεχνολογιών ΑΠΕ  και  ΕΞΕ στις 
πληγείσες  από  τον  πόλεμο  περιοχές  του  Λιβάνου,  η 
ενίσχυση  της  τοπικής  οικονομίας,  η  μείωση  της 
ενεργειακής κατανάλωσης και η αειφόρος ανάπτυξη. 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  προβλέπεται  η  εγκατάσταση 
ηλιακών  συλλεκτών  σε  350  νοικοκυριά  στις  πληγείσες 
περιοχές  του  Νότιου  Λιβάνου.  Επίσης,  θα  γίνει 
προμήθεια  κι  εγκατάσταση 90.000  λαμπτήρων  χαμηλής 
ενεργειακής  κατανάλωσης,  σε  περίπου  10.000 
νοικοκυριά. Τέλος, θα εγκατασταθεί εξοπλισμός δοκιμών 
και  μετρήσεων  ηλιακών  συλλεκτών,  με  σκοπό  τη 
δημιουργία μόνιμου κέντρου δοκιμών. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός 
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Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 

Έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών‐ανταγωνιστικών προγραμμάτων

1.  Μεσογειακός Χώρος 2007‐2013 (MED) 
1G‐MED08‐164 

«Inter‐Clusters Méditerranée ‐ IC‐
MED» 

 

 

05/2009 – 05/2012 

Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας 
μεταξύ  των  συνεργατικών  σχηματισμών  καινοτομίας 
(clusters)/ παρόμοιων δομών στη Μεσόγειο σε 5 τομείς, 
μεταξύ των οποίων και η ενέργεια και το αειφόρο κτίριο. 
Μετά από την καταγραφή των clusters στις περιφέρειες 
των 14 εταίρων από Ιταλία,  Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα, 
θα διαμορφωθούν ομάδες εργασίας και θα ετοιμαστούν 
προτάσεις για έργα, τουλάχιστον δώδεκα, στα οποία θα 
συμμετέχουν εταιρίες και ερευνητικά κέντρα – μέλη των 
clusters, και θα προωθηθεί η δράση δομών στήριξης της 
καινοτομίας.  

2.  7th FP 213217 

«Contextualising behavioural change 
in energy programmes involving 
intermediaries and policymaking 
organizations working towards 
changing behaviour ‐ CHANGING 
BEHAVIOUR» 

 

01/2008 ‐ 12/2010 

Στόχοι  του  έργου  είναι  η  ανάπτυξη  τεχνικών  και 
εργαλείων  για  την  αξιολόγηση  κοινωνικο‐οικονομικών 
παραμέτρων  που  επηρεάζουν  τη  ζήτηση  ‐  κατανάλωση 
ενέργειας και η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από 
την  εφαρμογή  μέτρων  ‐  πολιτικών  που  επηρεάζουν  τη 
ζήτηση  και  την  κατανάλωση  ενέργειας  σε  9  χώρες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το  έργο  αξιολογεί  Προγράμματα  Διαχείρισης  της 
Ζήτησης Ενέργειας  (ΠΔΖΕ) με  τη συνεργασία ερευνητών 
και  ενδιάμεσων  οργανισμών  που  δραστηριοποιούνται 
στον  τομέα.  Επίσης,  γίνεται  ανάλυση  ‐  αξιολόγηση  της 
συμπεριφοράς  των  τελικών  χρηστών από  τα μέτρα που 
λαμβάνονται  και  ελέγχει  τις  δυνατότητες  μεταφοράς 
ΠΔΖΕ από το ένα εθνικό πλαίσιο στο άλλο. 
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Α/Α   Πρόγραμμα ‐ Αριθμός Συμβολαίου‐ 

Τίτλος του Έργου‐Διάρκεια 
Σκοπός / Περιγραφή 

Δράσεων του Έργου 
3.  EUROPE AID: Twinning Project 

JO/07/AA/EY07 

«Capacity Building for the National 
Energy Research Centre (NERC)» 

 

01/2008 ‐ 07/2009 

Το  έργο  έχει  στόχο  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  στο 
Ενεργειακό Κέντρο  της  Ιορδανίας    όσον αφορά  τους 
ακόλουθους τομείς  

1. Της οργανωτικής αναδιάρθρωσης του NERC και της 
ενίσχυσης  του  ρόλου  του  ως  Εθνικού  Φορέα 
Ενέργειας,  σε  εναρμόνιση  με  τις  βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές 

2. Της εκπαίδευσης του προσωπικού  

3. Της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  

4.  Των  τεχνολογικών  εφαρμογών  στο  τομέα  των 
αιολικών και των φωτοβολταικών  

5.  Της  ανάπτυξης  της  εγχώριας  αγοράς  για 
αποδοτικότερη  χρήση  ενέργειας  και  ανανεώσιμων 
μορφών  ενέργειας  (συμμετοχή  σε  ευρωπαϊκά 
προγράμματα, κ.α.).  

 

4.  7th FP/ 223984 

«Platform for Opportunistic 
Behaviour in Incompletely Specified, 
Heterogeneous Object Communities ‐ 
POBICOS» 

 

01/05/2008 ‐ 30/04/2011 

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  υλοποίηση  μιας 
πληροφοριακής πλατφόρμας ασύρματης τεχνολογίας 
με  δυνατότητα  να  χρησιμοποιεί  διαφορετικές 
συσκευές  σε  ένα  κτίριο.  Οι  συσκευές  αυτές  έχουν 
διαφορετικές δυνατότητες μέτρησης,  ενεργοποίησης 
και  έλεγχου  και  διαφορετικές  υπολογιστικές 
δυνατότητες.  Η  πλατφόρμα  στοχεύει  στην 
εκμετάλλευση  των  διαφορετικών  δυνατοτήτων  των 
συσκευών  σε  περιβάλλοντα  όπου  το  είδος  και  ο 
αριθμός των συσκευών είναι άγνωστα.  Η πλατφόρμα 
θα  διευκολύνει  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  σε  τέτοια 
περιβάλλοντα.  Θα  αναπτυχθεί  ένα  σύστημα 
ενεργειακής  διαχείρισης  κτιρίων  το  οποίο  θα 
δοκιμαστεί το βιοκλιματικό κτίριο του ΚΑΠΕ. 
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Παράρτημα ΙI  
Διοργάνωση & Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και Συναντήσεις Εργασίας 

 
Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

1.   «Συνάντηση  της  ομάδας  εργασίας MT11  (IEC)  για 
την  μέτρηση  ισχύος  ακουστικού  θορύβου 
ανεμογεννητριών (αναθεώρηση του IEC προτύπου)» 

Λονδίνο, Αγγλία 

19‐20/01/2009 

2.   «Γενική Συνέλευση της Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής 
Ενέργειας ‐ ΕΒΗΕ»  

Αθήνα, Ελλάδα 

26/01/2009 

3.   «TP Wind, Executive Committee Meeting»  Βρυξέλλες, Βέλγιο 

29/01/2009 

4.  Διημερίδα με τίτλο «Φυσικές καταστροφές & ΑΠΕ: 
Οικονομική & Περιβαλλοντική Σημασία για την 
Ελλάδα» 

Αθήνα, Ελλάδα 

05‐06/02/2009 

5.   Ημερίδα με τίτλο «20% Renewables in 2020 – How 
do we get there? Scenarios and ways of 
implementation» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

09/02/2009 

6.  Ημερίδα στο πλαίσιο του συνεδρίου EU Sustainable 
Energy Week EUSEW 2009 με τίτλο «Solar assisted 
air‐conditioning of buildings – an overview»  

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

10/02/2009 

7.  Ημερίδα ΕΒΕΑ με τίτλο «Η Σημερινή θέση και το 
μέλλον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα» 

Αθήνα, Ελλάδα 

11/02/2009 

8.  Hμερίδα με τίτλο «Εφαρμογές θερμικών ηλιακών 
συστημάτων Ηλιακός κλιματισμός & Κολυμβητικές 
δεξαμενές» 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

11/02/2009 

9.  Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Διεξαγωγή 
προμηθειών με ενεργειακά αποδοτικά 
χαρακτηριστικά» 

Πικέρμι, Ελλάδα 

17/02/2009 

10.  Ημερίδα με τίτλο «Επίτευξη των στόχων για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2020» 

Αθήνα, Ελλάδα 

19/02/2010 

11.  Σεμινάριο με τίτλο «Παραγωγή Νερού από τον Αέρα 
και Τεχνολογία Αεριοποίησης για παραγωγή 
ηλεκτρισμού από Βιομάζα» 

Αθήνα, Ελλάδα 

20/02/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

12.  Ημερίδα με τίτλο «EnergyRes Forum ΑΠΕ/ΕΞΕ», στο 
πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Εξοικονόμησης 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ENERGY RES  

Αθήνα, Ελλάδα 

20/02/2009 

13.  «Technical Meeting στο πλαίσιο του ερευνητικού 
έργου UPWIND»  

Roskilde,  Δανία 

23 ‐ 24/02/2009 

14.  Τελικό συνέδριο του ερευνητικού έργου I‐GET με 
τίτλο «Geology and Geophysics in Geothermal 
Exploration» 

Πότσνταμ, Γερμανία 
23 ‐ 24/02/2009 

15.  5η Συνάντηση Εργασίας της Ομάδας  Εργασίας «1A2 
METROLOGY» στο πλαίσιο του έργου UPWIND 

Lyngby, Δανία,  

24 ‐ 26/02/2009 

16.  «Σεμινάριο απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς πάνω 
σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ» 

Πικέρμι, Ελλάδα  

25/02/2009 

17.  «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθυνόμενο σε 
Κύπριους μηχανικούς» 

Αθήνα, Ελλάδα 

25/02/2009 

 

18.  Συνάντηση Εργασίας της International Energy 
Agency για τη δράση XIΙΙ με θέμα «Offshore Wind 
Farms – Wake Effects and Power Fluctuations»  

Risø DTU, Denmark 

25‐26/02/2009 

19.  Ημερίδα TRANS‐SOLAR με τίτλο «Significant and 
extensive installations examples, Solar league in CR, 
less used types of installed systems in CR, good 
practice examples» 

Πράγα, Τσεχία 

26 ‐ 27/02/2009 

20.  Συνάντηση Eργασίας του ερευνητικού έργου 
Ground‐Med με θέμα «Low‐medium capacity 
advanced GSHP prototypes, Integrated system 
control, Integrated system engineering design» 

Βαλέντσια, Ισπανία 

03‐04/03/2009 

21.  «Workshop on Wind Energy» Διοργάνωση European 
Energy Research Alliance (EERA)  

Λισσαβόνα, Πορτογαλία  

04 ‐ 06/03/2009 

22.  Ημερίδα με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε βιομηχανία, κτίρια, μεταφορές» 

Αθήνα, Ελλάδα 

05/03/2009 

23.  «Συνάντηση Εργασίας με αντικείμενο τη Μέτρηση 
Καμπύλης Ισχύος Α/Γ στο Συμβούλιο Μελών του 
MEASNET» 

 

Βερολίνο, Γερμανία  

09/03/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

24.  «Συνάντηση Εργασίας με εκπροσώπους της ΔΕΗ, 
ΥΠΑΝ, ΔΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ, ΕΜΠ για τη διερεύνηση του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει της μικρής ισχύος 
ανεμογεννήτριες» 

Αθήνα, Ελλάδα 

12/03/2009 

25.   Σεμινάριο  με  τίτλο  «Ενεργειακή  Διαχείριση»  στο 
πλαίσιο  του  έργου EUREM‐NET  που  διοργανώθηκε 
από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο 

Αθήνα, Ελλάδα 

13/03/2009 

26.  «Συνάντηση του Συμβουλίου Μελών του  MEASNET 
και συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Site 
Assessment του MEASNET» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

15 ‐ 16/03/2009 

27.  «Συνάντηση του Συμβούλιου Μελών του  MEASNET 
και της Ομάδας Εργασίας “Evaluation of Site Specific 
Wind Conditions” του MEASNET» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

15‐16/03/2009 

28.  «European Wind Energy Conference 2009»  Μασσαλία, Γαλλία  

16 ‐ 20/03/2009 

29.  Ημερίδα με τίτλο «Αστική Κινητικότητα και 
εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης»  

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

17/03/2009 

30.  Ημερίδα με τίτλο «Which are the key future non‐
food crops in EU27»  

Μαδρίτη, Ισπανία 

24/03/2009 

31.  «9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας» 

Πάφος, Κύπρος 

26–28/03/2009 

32.  Τριήμερο θεματικό Σεμινάριο με τίτλο «Η Ενέργεια 
του Μέλλοντος είναι.....πράσινη» 

Γιαννιτσά, Ελλάδα 

26 ‐ 28/03/2009 

33.  «Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου 
REDUBAR» 

Freiberg, Γερμανία  

27/03/2009 

Berlin, Γερμανία 

19/05/2009 

34.  «Σεμινάρια απευθυνόμενα στους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  τα  προγράμματα 
περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  στα  σχολεία  της 
Πάτρας,  με θέμα  τις ΑΠΕ,  την ΕΞΕ &  την Κλιματική 
Αλλαγή» 

Πάτρα, Ελλάδα 

30/03 – 03/04/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

35.   Τεχνική Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Low‐Bin 
με θέμα «Aξιολόγηση της πρωτότυπης μηχανής 
ηλεκτρο‐παραγωγής από γεωθερμία χαμηλής 
ενθαλπίας και περαιτέρω προγραμματισμός του 
έργου» 

Brescia, Ιταλία 
30 ‐ 31/03/2009 

36.  «Technical Meeting & AGM στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου UPWIND» 

Pamplona, Ισπανία 

31/03 ‐ 02/04/2009 

37.  «UPWIND Annual General Meeting 2009»  Pamplona, Ισπανία 

02 ‐ 03/04/2009 

38.  Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο 
«Χρωματίζω την Πόλη» 

Αθήνα, Ελλάδα 

03 ‐ 04/04/2009 

39.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο «Structural Health Monitoring»  

Πάτρα, Ελλάδα 

07/04/2009 

40.  Σεμινάριο με τίτλο «Αλλάζοντας την ανθρώπινη 
συμπεριφορά σε ενεργειακά θέματα» 

Πικέρμι, Ελλάδα 

10/04/2009 

41.  Προσυνεδριακή εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα 
«Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές και Προβλήματα της 
Διείσδυσης Μεγάλης Κλίμακας» 

Χαλκίδα, Ελλάδα 

11/04/2009 

42.  Συνάντηση Eργασίας με τίτλο «European 
Technology Platform for Renewable Heating & 
Cooling» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

15/04/2009 

43.  Ημερίδα TRANS‐SOLAR με τίτλο «The international 
development directions of solar‐thermal sysτεms» 

Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

16/04/2009 

44.  Hμερίδα με τίτλο «Εφαρμογές θερμικών ηλιακών 
συστημάτων: Hλιακός κλιματισμός & Kολυμβητικές 
δεξαμενές» 

Χαλκιδική, Ελλάδα 

23/04/2009 

45.  Ημερίδα ΤΕΕ και του Περιφερειακού Τμήματος 
Πελοποννήσου  με τίτλο «Η Εφαρμογή του Ν. 
3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» 

Τρίπολη, Ελλάδα 

25/04/2009 

46.  Συνάντηση Εργασίας για το ερευνητικό έργο 
Ground‐Med με αντικείμενο «Large capacity 
advanced GSHP prototypes» 

Culoz, Γαλλία 
27 ‐ 28/04/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

47.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόμενο σε 
μηχανικούς του Ενεργειακού Κέντρου της Ιορδανίας 
με θέμα «Διαδικασίες μέτρησης θορύβου 
ανεμογεννητριών» 

Αμμάν, Ιορδανία 

26‐30/04/2009 & 13‐19/06/2009 

48.  Hμερίδα με τίτλο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
στους ΟΤΑ», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 21ΟΤΑ 
και το Δήμο Βριλησσίων  

Βριλήσσια, Ελλάδα  

30/04/2009 

49.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόμενο σε 
μηχανικούς του Ενεργειακού Κέντρου της Ιορδανίας 
με αντικείμενο «Θέματα αεροδυναμικής, 
αεροελαστικότητας, τεχνολογίας των Α/Γ, 
ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς αιολικής 
ενέργειας και των προοπτικών της»  

Αμμάν, Ιορδανία, 

03‐08/05/2009 

50.  Παρουσίαση/ εκπαίδευση του προσωπικού του 
WED/NERC σε «Ζητήματα επεξεργασίας 
ανεμολογικών δεδομένων και εκτίμησης αιολικού 
δυναμικού»  

Αμμάν, Ιορδανία 

03 ‐ 08/05/2009 

51.  Σεμινάριο για «Θέρμανση, Ψύξη & Κλιματισμό, 
Γεωθερμική Ενέργεια και Θερμικά Ηλιακά 
Συστήματα», στο πλαίσιο του Έργου EUREM.NET ‐ 
Training and Network of European EnergyManagers 

Αμμάν, Ιορδανία  

04‐07/05/2009 

52.  Ημερίδα του ΕΠΑΛ Γλυφάδας με τίτλο «Γνωρίζουμε 
Σήμερα τα Πράσινα Επαγγέλματα του Αύριο» 

Γλυφάδα, Ελλάδα 

06/05/2009 

53.  Διημερίδα με τίτλο «Workshop on Twinning 
opportunities in Soil, Plant and Food Research 
Between the EU, Argentina and MERKOSUR» 

Buenos Aires, Αργεντινή 

07 ‐ 08/05/2009 

54.  Ημερίδα TEE με τίτλο «Τεχνολογίες και εφαρμογές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές 
περιοχές» 

Ρόδος, Ελλάδα 

08/05/2009 

55.  Τεχνική Συνάντηση του έργου Low‐Bin με θέμα 
«Επιθεώρηση εργοταξίου, συντονισμό εργασιών 
κατασκευής της πρωτότυπης επιδεικτικής μονάδας 
γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής» 

Simbach, Γερμανία 
11/05/2009 

56.  «SET Plan Steering Group»   Στοκχόλμη, Σουηδία 

14 ‐ 16/09/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

57.  Συμμετοχή στη συνάντηση JRC Workshop on 
Covenant of mayors: «Methodologies for 
Sustainable Energy Action Plans» 

Ίσπρα, Ιταλία 

18 ‐ 19/05/2009 

58.  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
με τίτλο «Πράσινη Επιχειρηματικότητα – 
Επενδυτικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ με σεβασμό στο 
περιβάλλον» 

Κοζάνη, Ελλάδα  

22‐23/05/2009 

59.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόμενο στο 
επιστημονικό προσωπικό του Ενεργειακού Κέντρου 
της Ιορδανίας με θέμα «Τεχνολογίες αφαλάτωσης 
και συνδυασμό τους με ΑΠΕ» 

Αμμάν, Ιορδανία, 

24 ‐ 29/05/2009 

60.  Ημερίδα με τίτλο «Σύμπηκτα (Pellets  )‐ Πηγές, 
Τεχνολογίες και Εφαρμογές» 

Αθήνα, Ελλάδα 

25/05/2009 

61.  Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου με τίτλο 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια με  Συστήματα 
Αλουμινίου» 

Αθήνα, Ελλάδα 

25/05/2009 

62.  «Ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων 
& Βιομηχανιών Υαλοπινάκων» 

Αθήνα, Ελλάδα 

25/05/2009 

63.  Ημερίδα της Ομάδας Ερευνών Κτιριακού 
Περιβάλλοντος του Εθνικού και  Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Integration of 
RES and RUE measures in historic buildings»  

Αθήνα, Ελλάδα 

25/05/2009 

64.  Ημερίδα με θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον στο 
Νομό Φλώρινας» 

Φλώρινα, Ελλάδα 
26/05/2009 

65.  Εκδήλωση ΚΑΠΕ με τίτλο «Ημέρα των Βροχοποιών»  Κερατέα Αττικής, Ελλάδα 

27/05/2009 

66.  «Συνάντηση Eργασίας  του ευρωπαϊκού έργου LCC‐
DATA με αντικείμενο A database for LCC in the 
building sector» 

Αθήνα, Ελλάδα 

27/05/2009 

67.  «Renewable Energy World Conference and 
ExpoCologne» 

Cologne, Γερμανία 

25‐28/05/2009 

68.  Ημερίδα με τίτλο «Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 
και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στις 
Μεταφορές» 

Ρόδος, Ελλάδα 

29/05/2009 
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69.  «Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόμενο στο 
επιστημονικό  προσωπικού του WED/NERC σε 
θέματα μελετών αιολικού δυναμικού, χωροθέτησης 
Α/Γ και ενεργειακών υπολογισμών σε έργα αιολικής 
ενέργειας» 

Αμμάν, Ιορδανία 

31/05/2009‐05/06/2009 

70.  Εκπαιδευτικό  σεμινάριο  απευθυνόμενο  σε 
μηχανικούς του Ενεργειακού Κέντρου της Ιορδανίας 
με  θέματα  «Building  Physics»,  «Building  Heat 
Requirements»,  «Energy  Efficient  Renovation», 
«Energy  Efficient  Construction»,  «Building  audit», 
and «Lighting» 

Αμμάν, Ιορδανία 

01 ‐ 03/06/2009 

71.  Εκδήλωση της ΕΔΕΜ με τίτλο «Πράσινη 
Αρχιτεκτονική»  

Αθήνα, Ελλάδα 

02/06/2009 

72.  Ημερίδα  του  έργου  TRANS‐SOLAR  με  θέμα 
«Significant  and  extensive  installations  examples, 
Solar  league  in  CR,  less  used  types  of  installed 
systems in CR, good practice examples» 

Λουμπλιάνα, Σλοβενία 

03 ‐ 04/06/2009 

73.  Σεμινάριο EUREM.NET «Εκπαίδευση ευρωπαίων 
διαχειριστών ενέργειας» 

Αθήνα, Ελλάδα 
12/06/2009 

74.  Ημερίδα ΤΕΕ και του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ 
Αιγαίου με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας – 
Σημερινή κατάσταση & προοπτικές» 

Μυτιλήνη, Ελλάδα 

12 ‐ 13/06/2009 

75.  Διημερίδα με τίτλο «Second Twinning Canada‐EU 
workshop on Bioproducts, Biorefineries and 
Biofuels» 

Πίζα, Ιταλία 

16 ‐ 17/06/2009 

76.  «Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου EnR»  Μάτι Αττικής, Ελλάδα  

17 ‐ 18/06/2009  

77.  «Συνάντηση της ομάδας European Energy Research 
Alliance – Wind Energy» 

Wieringermeer, Ολλανδία 

17 ‐ 19/06/2009 

78.  «Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας ‐Βαθμονόμηση 
Ανεμομέτρων του  MEASNET» 

Φρανκφούρτη, Γερμανία  

17/06/2009 

79.  Ημερίδα του TRANS‐SOLAR «Development of 
innovative solar thermal technology market ‐ 
transfer of the experience and European Standards» 

Βαρσοβία,  Πολωνία 

18/06/2009 

80.  «3η  Διεθνή  Συνάντηση  Εργασίας  (International 
Workshop) του έργου DISTRES» 

Λίβανος – Βηρυτός 

19/06/2009 
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81.  Ημερίδα με τίτλο «Περιβαλλοντική και Ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιριακού  περιβάλλοντος στις 
Κυκλάδες», στο πλαίσιο της εκδήλωσης  
«Οικολογικό Φεστιβάλ στο Πάρκο» 

Πάρος, Ελλάδα 

20/06/2009 

82.  Συνέδριο με θέμα «Best Practices for effective 
diffusion and use of FP5 and FP6 Non Nuclear 
Energy research results» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

24/06/2009 

83.  Συνέδριο CEE Solar 09 «Essential Insight into CEE’s 
Solar Thermal & PV Industries» 

Αθήνα, Ελλάδα 

26/06/2009 

 

84.  «Συνάντηση Eργασίας της ομάδας γεωθερμίας της 
Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για 
θέρμανση‐ψύξη με χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

26/06/2009 

85.  Συνέδριο με τίτλο «17th  European Biomass 
Conference & Exhibition. From Research to Industry 
and Markets» 

Αμβούργο, Γερμανία  

29/06 ‐ 02/07/2009 

86.  Ημερίδα Eργασίας με τίτλο «Evaluation and Impact 
Assessment of the European Non nuclear Energy 
research activities under FP5 and FP6» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο  

29/06/2009 

87.  Συνέδριο με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί 
(Clusters) επιχειρήσεων στους τομείς βιο‐ 
αγροδιατροφής, βιοτεχνολογίας και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας: Ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» 

Αθήνα, Ελλάδα 

29/06/2009 

88.  Διεθνής Ημερίδα με τίτλο «Achieving the 2020 
Renewables Target – Results of the RES2020 
project» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

01/07/2009 

89.  Ημερίδα με τίτλο «Βελτίωση της Ενεργειακής 
Απόδοσης  στον κτιριακό τομέα» 

Αθήνα, Ελλάδα 

02/07/2009 

90.  Τεχνική Συνάντηση του έργου Low‐Bin με θέμα 
«Επιθεώρηση εργοταξίου, συντονισμό εργασιών 
για τη δοκιμαστική λειτουργία της πρωτότυπης 
μονάδας γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής» 

Braunau, Αυστρία 

07/07/2009 

91.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόμενο σε 
μηχανικούς του Ενεργειακού Κέντρου της 
Ιορδανίας με αντικείμενο «Twinning, Solar Thermal 
Systems» 

Αμμάν, Ιορδανία 

07 ‐ 10/07/2009 

92.  «Public Awareness Workshop»   Αμμάν, Ιορδανία 

19/07 ‐ 23/07/2009 



134    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

93.  Workshop με τίτλο «CAR‐SHARING»   Βρέμη, Γερμανία 

26/07 ‐ 08/09/2009  

94.  Τελικό συνέδριο του ερευνητικού έργου  Low‐Bin 
με θέμα «Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου» 

Braunau, Αυστρία 
28/08/2009 

95.  Συνέδριο με τίτλο «Εφαρμογές Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» 

Χανιά, Ελλάδα 

01‐02/09/2009 

96.  Εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & 
Κοινοτήτων Ελλάδας με τίτλο «Ενέργεια & Τοπική 
Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα & Προοπτικές» 

Κοζάνη, Ελλάδα  

03 ‐ 04/09/2009 

97.  Συνάντηση Εργασίας για το ερευνητικό έργο 
Ground‐Med με θέμα «BHE design, Data 
Management System» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
03/09/2009 

98.  «Συνάντηση Εργασίας του European Energy 
Research Alliance για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων των ερευνητικών ιδρυμάτων που 
απαρτίζουν την EERA στα θεματικά πεδία Wind 
Conditions και Offshore» 

Roskilde, Δανία  
07/09 ‐ 10/09/2009 

99.  Workshop με τίτλο «CAR‐SHARING»  Βρέμη, Γερμανία 

07 ‐ 08/09/2009 

100.  Συνέδριο με τίτλο  «10th European Conference of 
the International Association for Energy 
Economics» 

Βιέννη, Αυστρία 

09/09/2009 

101.  Συνέδριο με τίτλο «European Offshore Wind»  Στοκχόλμη, Σουηδία 

14 ‐ 16/09/2009 

102.  Συνάντησης Εργασίας στο πλαίσιο του έργου 
SECHURBA με αντικείμενο «Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα σε ιστορικά κτίρια και πόλεις» 

Αθήνα, Ελλάδα 

15/09/2009 

103.  Ημερίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με 
τίτλο «Φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα»  

Αθήνα, Ελλάδα 

15/09/2009 

104.  Εκδήλωση με τίτλο « Eco Driving Magnesia Γιορτή 
Οικολογικής Οδήγησης»  

Βόλος, Ελλάδα 

19/09/2009 

105.  Ημερίδα Solar Combi+ «Παρουσίαση συστημάτων 
ηλιακής ψύξης και θέρμανσης»  

Αθήνα, Ελλάδα 

28/09/2009 

106.  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Παρουσίαση 
Συστημάτων Ηλιακής Ψύξης και Θέρμανσης 
SolarCombi+, Ηλιοθερμία και Ηλιακή Ψύξη από την 
AVATEC με Ψύκτες Προσρόφησης SorTech» 

Πικέρμι, Ελλάδα 

28/09/2009 
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107.  4rth Business RE+D Forum «Sustainable 
Opportunities in Real Estate & Tourism» 

Αθήνα, Ελλάδα 

28 ‐ 29/09/2009 

108.  Συνάντηση Eργασίας με τίτλο «European 
Technology Platform for Renewable Heating & 
Cooling» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

01/10/2009 

109.  Συνάντηση Eργασίας του MEASNET με θέμα 
«Μέτρηση ποιότητας ισχύος σε Α/Γ» 

Φρανκφούρτη, Γερμανία  

01 ‐ 02/10/2009 

110.  2nd International Scientific Conference «Energy and 
Climate Change» 

Αθήνα, Ελλάδα 

08 ‐ 09/10/2009 

111.  Conference Ecomediterranea «Towards a 
Sustainable management of Mediterranean Sea» 

Μαγιόρκα, Ισπανία 

24‐25/09/2009 

112.  Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «EnerBuilding Final 
Workshop» 

Ρώμη, Ιταλία 

12/10/2009 

113.  «Συνάντηση Εργασίας του Συμβούλιο Μελών του 
MEASNET» 

Βρέμη, Γερμανία  

15/10/2009 

114.  Ημερίδα με τίτλο «Passive & Hybrid Downdraught 
Cooling‐PHDC» 

Αθήνα, Ελλάδα 

15 & 16/10/2009 

115.  Συνέδριο με τίτλο «Euroscience Mediterranean 
Event 2009» 

Αθήνα, Ελλάδα 

15 ‐ 19/10/2010 

116.  Συνάντηση Εργασίας για το ερευνητικό έργο 
Ground‐Med με θέμα «Large capacity advanced 
GSHP prototypes» 

Culoz, Γαλλία 
19‐20/10/2009 

117.  Ημερίδα με τίτλο «Βιοαέριο Μία Ασφαλής και 
Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή» 

Αθήνα, Ελλάδα 

20/10/2009 

118.  «Συνάντηση Εργασίας του EUROMECH Colloquium 
508 on Wind Turbine Wakes» 

Μαδρίτη  Ισπανία 

20‐22/10/2009 

119.  «SET PLAN Conference»  Στοκχόλμη, Σουηδία 

21‐22/10/2009 

 

120.  Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, με τίτλο «Low Temperature Geothermal 
Energy» 

Μήλος, Ελλάδα 

23 ‐ 25/10/2009   

121.  «Technical Meeting του ερευνητικού έργου 
UPWIND» 

Μαδρίτη, Ισπανία 

23/10/2009 
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123.  «4ο Συνέδριο ΕNERTECH 2009»  Αθήνα, Ελλάδα 

23 ‐ 24/10/2009 

124.  Μεσογειακό Συμπόσιο «Προοπτικές στη 
διαχείριση Νερού, Αποβλήτων και Ενέργειας εν 
όψει του Συνεδρίου της Κοπεγχάγης (COP 15)» ‐ 
Συνεδρία 3η: «Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ)» 

Παιανία, Ελλάδα 

24/10/2009 

125.  «Συνάντηση Εργασίας  EnR, Transport Working 
Group» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

27/10/2009 

126.  Σεμινάριο του έργου PRODES «Promotion of 
Renewable Energy for Water production through 
Desalination» 

Αθήνα, Ελλάδα 

29/10/2009 

127.  3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Διαχείριση Στερεών 
αποβλήτων : Στοχεύοντας σε μια κοινωνία 
Μηδενικών Αποβλήτων» 

Αθήνα, Ελλάδα 

30/10/2009 

128.  14o Συνέδριο Ενέργειας του ΙΕΝΕ με τίτλο 
«Ενέργεια και Ανάπτυξη 09»  

Αθήνα, Ελλάδα 

09 ‐ 12/11/2009 

 

129.  «TP WIND Steering Committee Meeting &  

5th General Assembly Meeting» 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

09 ‐ 10/11/2009 

 

130.  «5fth TPWIND General Assembly»  Βρυξέλλες, Βέλγιο 

10/11/2010 

 

131.  Συνάντηση Εργασίας για το ερευνητικό έργο 
Ground‐Med με θέμα «Ιntegrated system control» 

Μαδρίτη, Ισπανία 
10/11/2009 

132.  «Technical Meeting & Work Package Leaders 
Meeting του ερευνητικού έργου UPWIND»  

Petten, Ολλανδία 

16 ‐ 19/11/2009 

133.  Ημερίδα με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 
ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα» 

Βερολίνο, Γερμανία 

17/11/2009 

134.  Ημερίδα με τίτλο «Can the production of the non‐
food crops be environmental friendly and economic 
viable?» 

Poznan, Πολωνία 

17/11/2009 

135.  «UPWIND work package leader meeting &  

Executive Board Meeting» 

Petten, Ολλανδία 

17 ‐ 20/11/2009 
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136.  Ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε επίπεδο καθημερινών αναγκών – 
Φωτοβολταϊκά και Γεωθερμία» 

Λαμία, Ελλάδα 

18/11/2009 

137.  Ημερίδα με τίτλο « Can the fiber crops offer a 
viable alternative land use option?» 

Poznan, Πολωνία 

18/11/2009 

138.  Ημερίδα με τίτλο «Eco‐building club: Μελέτες και 
Εφαρμογές καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 
σε κτίρια» 

Μάτι Αττικής, Ελλάδα  

23/11/2009 

139.  Ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακός Σχεδιασμός»  Αθήνα, Ελλάδα 

24/11/2009 

 

140.  Συνάντηση Εργασίας στο ΥΠΑΝ με θέμα 
«Συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις 
ΑΠΕ» 

Αθήνα, Ελλάδα 

25/11/2009 

141.  «SET PLAN Steering Group Meeting»  Βρυξέλλες, Βέλγιο 

25 ‐ 26/11/2009 

 

142.  4η Επιστημονική Συνάντηση Νέων για το 
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα 
«Παγκόσμια προβλήματα Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος οφειλόμενα στην παραγωγή 
ενέργειας και προοπτικές επίλυσής τους» 

Αθήνα, Ελλάδα 

27/11/2009 

143.  Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Υλικά 
για Ενεργειακές Εφαρμογές» 

Αθήνα, Ελλάδα 

27/11/2009 

144.  Ημερίδα ΤΕΕ στο πλαίσιο της Έκθεσης POLIS 2009 
με τίτλο «Αστικό Περιβάλλον & Εξοικονόμηση 
Ενέργειας – Ο ρόλος των ΟΤΑ» 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

27/11/2009 

145.  Συνάντηση Εργασίας του ερευνητικού έργου 
UPWIND με θέμα «Προσομοίωση της ροής πάνω 
σε ανώμαλη τοπογραφία» 

Roskilde, Δανία  
02/12 ‐ 05/12/2009 

146.  «Συνάντηση Εργασίας της Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας για την Ηλεκτροπαραγωγή από 
Γεωθερμία» 

Μόναχο, Γερμανία 
02/12/2009 

147.  Hμερίδα με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στον 
κλάδο των Μεταφορών – Εξελίξεις και Τάσεις στην 
Ελλάδα και τον κόσμο» 

Αθήνα, Ελλάδα 

03/12/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

148.  «1ο Ελληνο‐Κινεζικό Φόρουμ για το Περιβάλλον»  Αθήνα, Ελλάδα 

03/12/2009 

149.  Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου με τίτλο 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα 

04 – 06/12/2009 

150.  Συνάντηση Εργασίας στο ΥΠΑΝ με θέμα 
«Συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις 
ΑΠΕ» 

Αθήνα, Ελλάδα 

09/12/2009 

151.  «Συνάντηση Εργασίας για την τελική συμφωνία 
συνεργασίας των ερευνητικών ιδρυμάτων που 
απαρτίζουν την European Energy Research 
Alliance» 

Roskilde, Δανία  
09/12 ‐11/12/2009 

152.  Eπιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Πολιτικές 
Τοπικής Ανάπτυξης για την βιωσιμότητα. Αστικό 
Παρατηρητήριο: Μέσα και Μεθοδολογία για ένα 
βιώσιμο μέλλον»  

Αθήνα, Ελλάδα  

10 ‐ 11/12/2009 

153.  Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας με τίτλο 
«Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές και Τοπικές 
Κοινωνίες» 

Κόνιτσα, Ελλάδα 

11 – 13/12/2009 

154.  Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «GES 2009 ‐ Η 
Γεωθερμική Ενέργεια στο Προσκήνιο» 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
11 ‐ 12/12/2009 

155.  Ημερίδα ΤΕΕ Λευκάδας σε συνεργασία με την 
ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας με τίτλο «Βελτίωση 
Ενεργειακής Απόδοσης – Εξοικονόμηση 
Ενέργειας» 

Λευκάδα, Ελλάδα 

11/12/2009 

156.  Συνάντηση Εργασίας του ερευνητικού έργο 
Ground‐Med με θέμα «Low‐medium capacity 
advanced GSHP prototypes» 

Πάντοβα, Ιταλία 
11/12/2009 

157.  Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου DISTRES 
με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της 
Διεσπαρμένης Παραγωγής, καθώς και στην 
παραγωγή πράσινου υδρογόνου» 

Λευκωσία, Κύπρος 

11 – 12/12/2009 

158.  Επιχειρηματικό Συνέδριο με τίτλο «Investment 
Money Conference 2009» 

Αθήνα, Ελλάδα 

15/12/2009 

159.  Workshop με τίτλο «CAR‐SHARING – innovative 
solution for Greek cities » 

Αθήνα, Ελλάδα 

17/12/2009 
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Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

160.  Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Προσδιορισμός των 
ενδεικτικών στόχων στον τομέα της θέρμανσης/ 
ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 και 
προτεινόμενα  πολιτικά μέτρα στήριξης» 

Αθήνα, Ελλάδα 

18/12/2009 

156.  Εσπερίδα του Περιοδικού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 με 
τίτλο «Το περιβάλλον των ΑΠΕ» στο πλαίσιο του 
Money Show 2009 

Αθήνα, Ελλάδα 

18 ‐ 20/12/2009 
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Συμμετοχή σε Εκθέσεις 
 

Α/Α  Τίτλος   Τόπος Διεξαγωγής & Ημερομηνία 

1.  «ΕnergyRES 2009‐3η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 

Αθήνα, Ελλάδα 

19 ‐ 22/02/2009 

2.  «ECOBUILD 2009»  Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

02 ‐ 04/03/2009 

 

3.  «Athens International»  Αθήνα, Ελλάδα 

21 ‐ 24/05/2009 

4.  «Ecolife‐ 6η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Φιλικών προς το Περιβάλλον» 

Αθήνα, Ελλάδα 

28 ‐ 31/05/2009  

5.  «2ηΔιεθνής Έκθεση Ecotec 2009 – Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος και Φωτοβολταϊκά Συστήματα» 

Ανθούσα Αττικής, Ελλάδα 

03 ‐ 06/04/2009 

6.  «DRIVE ME @ GOLDEN HALL»  Αθήνα, Ελλάδα 

17/09 ‐ 08/10/2009 

7.   «Έκθεση Business Show 2009»  Αγρίνιο, Ελλάδα 

17/12/2009 
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Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού 
 

Εκδόσεις 
 
 Eνημερωτικό φυλλάδιο για την παρουσίαση του ΕΦΕΠΑΕ ‐ ΕΦΕΠΑΕ: Αξιοπιστία στη διαχείριση της 

ανάπτυξης  

Το  έντυπο  αυτό  παρουσιάζει  συνοπτικά  το  προφίλ  του  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  του  Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»  στον  οποίο  συμμετέχει  ως  εταίρος  το  ΚΑΠΕ. 
Ειδικότερα, παρουσιάζεται η σύσταση του ΕΦΕΠΑΕ, ο στόχος και τα αντικείμενα δραστηριοποίησής 
του καθώς και οι αναμενόμενες δράσεις ενισχύσεων που θα διαχειρισθεί στο πλαίσιο του ως άνω 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 
 Φυλλάδιο «Γνωρίστε τα μυστικά του Ecodriving»  

Το έντυπο αυτό παρήχθη στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Ecodriving σε συνεργασία με 
τις Αττικές Διαδρομές.  Στο  έντυπο αυτό παρουσιάζονται  τα οφέλη  και οι  τεχνικές  της οικονομικής 
οδήγησης.   

 
 Εγχειρίδιο Βιοαερίου  

Το  εγχειρίδιο  αυτό, 160  σελίδων,  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  έργου BiG>East.  Στο 
εγχειρίδιο  παρουσιάζονται  στοιχεία  σχετικά  με  το  βιοαέριο  και  την  ενεργειακή  του  αξιοποίηση, 
όπως τεχνολογίες, εφαρμογές, οφέλη και πλεονεκτήματα καθώς και την παρούσα κατάσταση στην 
Ελλάδα.  

 
 Κατάλογος Βέλτιστης Πρακτικής Ηλιακού Κλιματισμού  

Το  έντυπο  αυτό,  παρουσιάζει  παραδείγματα  βέλτιστης  πρακτικής  αναφορικά  με  μικρής  κλίμακας 
συστήματα  ηλιακού  κλιματισμού.  Σκοπός  του  καταλόγου  αυτού  είναι  η  παρουσίαση  της 
δυνατότητας  εφαρμογής  των  τεχνολογιών  ηλιακής ψύξης  σε  διαφορετικά  κτιριακά  περιβάλλοντα. 
Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης, μία σύντομη ανασκόπηση των τεχνολογιών ηλιακής ψύξης. Ο 
κατάλογος  είναι  διαθέσιμος  στην  ιστοσελίδα    http://www.solair‐
project.eu/uploads/media/Best_Practice_Catalogue_GR.pdf.  Το  έντυπο  παρήχθη  στο  πλαίσιο  του 
ευρωπαϊκού έργου SOLAIR.  

 
 Έντυπο  με  τίτλο  «Απαιτήσεις  σχεδιασμού  και  διαμόρφωσης  εφαρμογών  ηλιακού  κλιματισμού 

μικρής και μέσης κλίμακας 

Το  έντυπο  αυτό,  αποτελεί  ένα  χρήσιμο  οδηγό  για  το  σωστό  σχεδιασμό  ενός  συστήματος  ηλιακής 
ψύξης – κλιματισμού και την επιλογή των συνιστωσών ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και 
τις συνθήκες φορτίου. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις θεματικές ενότητες: θερμική 
άνεση,  τεχνολογίες  ηλιακής  ψύξης  και  κλιματισμού,  συστήματα  ψυχρού  νερού,  συστήματα 
επεξεργασίας  αέρα,  συστήματα  απόρριψης  θερμότητας,  ηλιοθερμικοί  συλλέκτες,  δυνατότητες 
εξοικονόμησης  πρωτογενούς  ενέργειας,  επιλογή  κατάλληλης  τεχνολογίας,  σχέδια  τυπικών 
εφαρμογών μικρών συστημάτων, εμπειρικοί κανόνες σχεδιασμού.  

http://www.solair-project.eu/uploads/media/Best_Practice_Catalogue_GR.pdf�
http://www.solair-project.eu/uploads/media/Best_Practice_Catalogue_GR.pdf�


142    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 

Το  έντυπο  αυτό  απευθύνεται  σε  μηχανικούς,  σχεδιαστές  και  εγκαταστάτες  θερμικών  ηλιακών 
συστημάτων  και  συστημάτων  κλιματισμού  κτιρίων.  Το  έντυπο  είναι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα 
http://www.solair‐project.eu/uploads/media/SOLAIR_Guidelines_GR.pdf.  Η  παραγωγή  έγινε  στο 
πλαίσιο του έργου SOLAIR.  

 
 Εκπαιδευτικό υλικό ηλιακού κλιματισμού μικρής και μέσης κλίμακας 

 Το  εκπαιδευτικό  αυτό  υλικό,  στοχεύει  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  των  σχεδιαστών,  των 
μηχανολόγων,  των  τεχνικών και  των εγκαταστατών συστημάτων θερμικών ηλιακών συλλεκτών και 
συστημάτων  θέρμανσης  και  κλιματισμού.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  περιλαμβάνει  βασικά  στοιχεία 
σχεδιασμού  εγκαταστάσεων  ηλιακής  θέρμανσης  και  κλιματισμού,  προσχεδιασμός  &  σχεδιασμός 
συστημάτων, οικονομική ανάλυση εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εγκατεστημένα 
συστήματα.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  είναι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα  http://www.solair‐
project.eu/121.0.html  παρήχθη στο πλαίσιο του έργου SOLAIR. 

 
 Φυλλάδιο για το έργο GreenBuilding plus 

Το έντυπο αυτό παρουσιάζει  το  ευρωπαϊκό έργο GreenBuilding  το οποίο στοχεύει σε  ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια του τριτογενή τομέα, επιβραβεύοντας τα για την ουσιαστική μείωση της ενεργειακής 
τους  κατανάλωσης  και  των  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα.  Στο  φυλλάδιο  παρουσιάζονται  τα 
οφέλη του προγράμματος και καλούνται εταιρείες και κτίρια να γίνουν υποστηρικτές και μέλη του 
προγράμματος GreenBuilding. Τέλος,  αναφέρονται οι εταιρείες και τα κτίρια που συμμετέχουν ήδη 
στο πρόγραμμα. 

 
 Οδηγός EYEManager 

Εκπαιδευτικός Οδηγός  που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου EYEManager Championship και στοχεύει 
στη βελτίωση των βασικών γνώσεων των μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με: τα προϊόντα 
που  καταναλώνουν  ενέργεια,  τις  συμπεριφορές  εξοικονόμησης  ενέργειας,  τη  διαδικασία  της 
Ενεργειακής Επιθεώρησης και τον τρόπο κατάστρωσης Σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

 
 Τρίπτυχα έντυπα και αφίσες EYEManager 

Τα τρίπτυχα αυτά έντυπα καθώς και οι αντίστοιχες αφίσες παρήχθησαν στο πλαίσιο των δράσεων 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου EYEManager Championship. 

 
 3o Τεύχος της ιστορίας Βροχοποιών, στο πλαίσιο του έργου KIDS4FUTURE 

Οι  Βροχοποιοί  είναι  οι  πρωταγωνιστές  της  ιστορίας  που  γράφτηκε  από  το  δημοφιλή  Νορβηγό 
συγγραφέα Κλάους Χάγκερουπ και η οποία διδάσκεται σε πιλοτικά σχολεία στις ευρωπαϊκές χώρες 
που συμμετέχουν στο έργο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο μετέχουν 10 ευρωπαϊκοί 
ενεργειακοί  οργανισμοί  από  10  διαφορετικές  χώρες,  με  στόχο  να  συνεισφέρουν  στη  διάχυση  της 
γνώσης για την ενέργεια, προσεγγίζοντας τα παιδιά με δραστηριότητες που τους  ελκύουν μέσω  του 
σχολείου, του διαδικτύου, της τηλεόρασης και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων. 

   

http://www.solair-project.eu/uploads/media/SOLAIR_Guidelines_GR.pdf�
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Ηλεκτρονικό υλικό 
 
 Ηλεκτρονική  Ιστοσελίδα    για  θέματα  οικονομικής,  οικολογικής  και  ασφαλούς  οδήγησης 

ecodriving.gr 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ECODRIVEN και χρηματοδοτήθηκε 
100%  από  αυτό.  Αποτελεί  την  εθνική  ιστοσελίδα  για  την  οικολογική  και  οικονομική  οδήγηση 
(ecodriving).  Διαθέτει  πλούσιο  ενημερωτικό  υλικό,  εκπαιδευτικά  και  υπολογιστικά  εργαλεία  και 
αποτελεί  την  κύρια  πηγή  πληροφόρησης  σε  θέματα  σχετικά  με  την  οικολογική  και  οικονομική 
οδήγηση. 

 

 7  ενημερωτικά  πακέτα  που  παρήχθησαν  στο  πλαίσιο  του  έργου  TRANS‐SOLAR,  ένα  για  κάθε 
συμμετέχουσα  στο  έργο  χώρα:  Βουλγαρία,  Ρουμανία,  Ουγγαρία,  Σλοβενία,  Τσεχία,  Πολωνία, 
Κροατία. Στα πακέτα αυτά περιέχονται τεχνικές πληροφορίες για θερμικά ηλιακά συστήματα,  για 
θέματα αγοράς στην Ευρώπη αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά και θέματα πιστοποίησης. 

 
 Ηλεκτρονική έκδοση για το έργο pro‐EE 

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο ΔΑΦΝΗ και παρουσιάζει  τα σημεία – 
κλειδιά  καθώς  και  καλές  πρακτικές  για  την  πραγματοποίηση  (κοινών)  πράσινων  δημόσιων 
προμηθειών,  ιδιαίτερα  αναφορικά  με  προϊόντα  που  έχουν  χαρακτηριστικά  ενεργειακής 
αποδοτικότητας.  
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Παράρτημα ΙΙΙ  
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ 
 

Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις 
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