
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 

Έως και 800% αναμένεται να αυξηθεί η ηλεκτρική κατανάλωση ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1991. Και αυτό, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, παρά τα μέτρα που 

έχουν προβλεφθεί για τον περιορισμό της. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προσπαθούν να 

προσεγγίσουν το θέμα τόσο από τη μεριά των κατασκευαστών, θέτοντας ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές, όσο και από την πλευρά των καταναλωτών, παρέχοντας τους 

την κατάλληλη πληροφόρηση προκειμένου να επιλέγουν ενεργειακά αποδοτικό 

εξοπλισμό και να τον διαχειρίζονται με ορθολογικό τρόπο. Σημαντικά βήματα στη μείωση 

αυτής της κατανάλωσης μπορούν να γίνουν και μέσω της παροχής Ενεργειακών 

Υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης με 

δυνατότητες τηλεμέτρησης και τηλεδιαχείρισης. 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με στόχο 

την έγκυρη ενημέρωση για τα ισχύοντα και τις εξελίξεις στα παραπάνω θέματα, 

διοργανώνει την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Αμαλία, 

Λεωφ. Αμαλίας 10), ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική 

Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού – Έξυπνα 

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης – Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών». Η 

εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «SELINA» (Standby 

and Off-Mode Energy Losses In New Appliances Measured in Shops)-Ευφυής Ενέργεια 

για την Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:  

 Στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου «SELINA».   



 

 Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές/ Σχετική Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία/ Επιλογή 

κατάλληλου εξοπλισμού/ Πράσινες Προμήθειες  

 Ορθολογική χρήση και δυνατότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στον κτιριακό 

τομέα/ Έξυπνα συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης/ Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών 

 Σύγχρονες Εφαρμογές – Τηλεμέτρηση & Τηλεδιαχείριση 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, παρόχους ηλεκτρικής 

ενέργειας, κατασκευαστές και εισαγωγείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 

καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ενώσεις 

καταναλωτών, κ.α.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

SELINA παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.selina-project.eu/  ενώ για την 

ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Α. Γιακουμή., τηλ. 

210 6603225, Fax: 210 6603301, e-mail: agiak@cres.gr 
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