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ΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΙΙΟΟΑΑΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  
 
 

υµβολή στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, υποκαθιστώντας ρυπογόνα 
να καύσιµα, µπορεί να έχει το βιοαέριο το  οποίο παράγεται κατά την 
 αποβλήτων και αστικών λυµάτων.Η ανάπτυξη και εγκατάσταση 
 βιοαερίου, αποτελεί µία  εναλλακτική λύση µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα, 
φέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το πρόβληµα 
σης των απορριµµάτων. Υπολογίζεται ότι 1.000.000 τόννοι απορριµµάτων 
ρκετό βιοαέριο για την παραγωγή ενός MW ηλεκτρικού ρεύµατος ετησίως 
ίπου χρόνια.  

ότητα µιας µονάδας βιοαερίου βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει  
αρνητική αξία ενώ τα προϊόντα της έχουν αδιαµφισβήτητα εµπορική αξία. 
 ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ αν. Καθηγητής ∆ηµοσθένης Αγορής σε ηµερίδα 
νωσε πρόσφατα  το κέντρο  µε θέµα την "Ενεργειακή Αξιοποίηση του 
  

ο, που αποτελεί µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, παράγεται από την 
χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύµατα από χοιροστάσια, 
 βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων καθώς και  από αστικά οργανικά 
α. Αποτελείται τυπικά από 65% µεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και 
ρησιµοποιηθεί για την παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και 
 για µηχανές εσωτερικής καύσης. Ένα κυβικό µέτρο βιοαερίου υποκαθιστά  
  ή 0,75l πετρελαίου ή 0,85 κ. κάρβουνου. 

 στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα του ΚΑΠΕ οι σηµαντικότερες 
αερίου στην Ελλάδα  είναι οι ακόλουθες: 

 ύλη Τοποθεσία Παραγωγή 
βιοαερίου m3/ηµέρα 

Ηλεκτρική 
Ισχύς MW 

ατερής  Α. Λιόσια ,Αττικής 184.000 14 
ατερής  Ταγαράδες, 

Θεσσαλονίκη 
1.200 0,24 

γικού 
ύ 

Ψυτάλλεια Αττικής 60.000 7,37 

γικού 
ύ 

Ηράκλειο Κρήτης 2.460 0,18 

γικού 
ύ 

Βόλος 2.800 0,23 

 υλοποιεί, σε συνεργασία µε  ευρωπαϊκά ενεργειακά κέντρα και 
ια,  κοινοτικό πρόγραµµα για τη δηµιουργία "Κέντρου Βιοαερίου", το 
νεισφέρει στην ανάπτυξη των εφαρµογών  ενεργειακής αξιοποίησης του 
σο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις υποψήφιες για ένταξη 
άλληλα, το ΚΑΠΕ προβαίνει σε µια σειρά δράσεων όπως η ανάπτυξη 
τύου (από ειδικούς επιστήµονες, µελετητές, λήπτες αποφάσεων), η έκδοση 
 τις εφαρµογές στην Ελλάδα, ο σχεδιασµός  και ο συντονισµός των 
ν δράσεων   µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων  φορέων για την υλοποίηση 

 θα αφορούν στην ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου από   
ηχανικά οργανικά απόβλητα και αστικά λύµατα, κ.ά.  
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Το µεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για το βιοαέριο διαφαίνεται και στις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), όπου έχουν ήδη εγκριθεί δέκα  
αιτήσεις για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστηµένης 
ισχύος 48MW, µε καύση βιοαερίου από επεξεργασία αγροτοβιοµηχανικών οργανικών 
αποβλήτων, αστικών λυµάτων και από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(ΧΥΤΑ)  µε την τεχνολογία της Αναερόβιας Χώνευσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες: 
  

M/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΣ(ΜW) 
A∆ 0298 Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 
Α∆ 0299 Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4 

B213(ΑΤ) ΕΝVITEC AΦΟΙ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 3 

Α∆ 0284 ΕΥ∆ΑΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,92 
Α∆ 0069 ΕΥ∆ΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11,4 
Α∆ 0315 ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ  ΑΧΑΙΑΣ 0,9 
Α∆ 0314 ∆ΕΥΑ ΡΟ∆ΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 0.5 
Α∆ 0081 ∆ΕΥΑ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆. ΑΤΤΙΚΗΣ 13,5 

A∆0253 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ∆. ΘΕΡΜΗΣ 8 
Α∆0252 ΤΟΜΗ ΑΤΕ ∆. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 2,71 

 

 

Το βιοαέριο στη ∆υτική Ευρώπη 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη ∆υτική Ευρώπη, το συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα 
της διάθεσης των απορριµµάτων, η αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειακών πόρων 
καθώς επίσης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κόσµου, ανέδειξαν την 
παραγωγή βιοαερίου ως µια οικονοµικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον 
διαδικασία. 

Στις µέρες µας η εφαρµογή της επεκτείνεται από πολύ µικρές κτηνοτροφικές µονάδες 
µέχρι πολύ µεγάλα συγκροτήµατα βιολογικής επεξεργασίας. Στην Ευρώπη λειτουργούν 
περισσότερες από 700 µονάδες βιοαερίου οι οποίες επεξεργάζονται ζωικά απόβλητα ή 
εφαρµόζουν συνδυασµένη χώνευση διαφόρων αποβλήτων γεωργικής προέλευσης. 
Μεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και ειδικότερα 
στη ∆ανία και τη Γερµανία. Στις συγκεκριµένες χώρες βρίσκεται το 70% των µονάδων 
της Ευρώπης και αφορά κυρίως µικρές κτηνοτροφικές µονάδες. Η έντονη ανάπτυξη 
µονάδων βιοαερίου στις χώρες αυτές οφείλεται στη µεγάλη συγκέντρωση ζωικού 
κεφαλαίου ανά µονάδα επιφανείας. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας οδήγησε στην 
παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ζωικών αποβλήτων και τη δηµιουργία δυσεπίλυτων 
προβληµάτων ως προς την επεξεργασία και τη διάθεση τους στο περιβάλλον. Στις 
περιπτώσεις αυτές η ανάπτυξη των τεχνολογιών βιοαερίου προσέφερε σειρά από 
πλεονεκτήµατα και περιβαλλοντικά οφέλη όπως: 

• εξοικονόµηση χρηµάτων για τους αγρότες 

• βελτιωµένη απόδοση της λίπανσης 

• µικρότερες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 

• οικονοµική και περιβαλλοντικά αποδεκτή ανακύκλωση αποβλήτων 

• µειωµένες οχλήσεις λόγω οσµών και παρουσίας µυγών 

• δυνατότητες µείωσης παθογόνων οργανισµών 
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Μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχει µόνο τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του ενεργειακού δυναµικού του βιοαερίου, αλλά συµµετέχει παράλληλα και στη 
συνολική επεξεργασία των αποβλήτων της γεωκτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα 
παράγει, µειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο, και µάλιστα του πιο βεβαρηµένου 
κλάσµατος, σε ποσοστό πάνω από το 50%. 

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα που υλοποιεί το ΚΑΠΕ οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Χρήστο Ζαφείρη, τηλ. 210-
6603261, φαξ 210-6603301, e-mail:czafir@cres.gr 
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 ναι µια χώρα προικισµένη 

αιολικό δυναµικό το οποίο 
ε µεγάλο ακόµα βαθµό 
υτο. Αυτό το αιολικό 
ν το εκµεταλλευτούµε 
ορεί να συνεισφέρει 
το ενεργειακό ισοζύγιο της 
µάλιστα µε συντηρητικές 
έχει τη δυνατότητα να 
 και το 15% των αναγκών 
ς σε ηλεκτρική ενέργεια. 

η εκµετάλλευση του 
αµικού θα συµβάλλει στην 

της συνολικής 
ής ρύπανσης στη χώρα 
κατά 8% ετησίως. 

συνεχίζει να µελετά τους τρόπους για 
την όσο το δυνατόν καλύτερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση του 
δυναµικού που υπάρχει. 
 
Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, 
και µέσα από το ∆εύτερο Κοινοτικό 
Πρόγραµµα Στήριξης (2ο ΚΠΣ), 
διατέθηκαν πόροι ύψους σχεδόν 18 
δισεκατοµµυρίων για τη 
συγχρηµατοδότηση 18 νέων αιολικών 
πάρκων από τα οποία τα 14 είναι ήδη 
έτοιµα και λειτουργούν κανονικά ενώ 
στα υπόλοιπα έχουν ξεκινήσει ήδη οι 
εργασίες και βρίσκονται υπό 
κατασκευή.    
 µένη και συστηµατική 

η του αιολικού δυναµικού 
ό τα πρωτεύοντα 
α θα αποδώσει µεγάλα 
ιουργώντας νέες θέσεις 
ποκεντρωµένη ανάπτυξη, 
απεξάρτηση από τα 
αύσιµα αλλά και ανάπτυξη 
σίας, της τεχνολογίας και  

Παράλληλα, και προκειµένου να γίνει 
πιο αποδοτική η εκµετάλλευση του 
αιολικού δυναµικού της χώρας µας, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ΥΠΑΝ το ΚΑΠΕ 
προσδιόρισε µε επιτυχία το τεχνικά και 
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο αιολικό 
δυναµικό για το σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, χρησιµοποιώντας έναν 
ολοκληρωµένο µηχανισµό µετρήσεων 
και υπολογιστικών εργαλείων, 
βασισµένο στην πολυετή ερευνητική 
και τεχνική εµπειρία του. 
Συγκεκριµένα, η λεπτοµερής αποτίµηση 
του αιολικού δυναµικού σε όλη τη χώρα 
πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός δικτύου 

υαστικής δραστηριότητας 
 κλάδους. 

είο Ανάπτυξης έχει ήδη 
 όλο εκείνο το νοµοθετικό 
 είναι απαραίτητο για την 
της εκµετάλλευσης του 
αµικού ενώ παράλληλα  
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100 και πλέον µετρητικών σταθµών και 
της χρήσης σύγχρονων υπολογιστικών 
συστηµάτων διαχείρισης των 
πληροφοριών και επεξεργασίας τους. 
∆ηµιουργήθηκε έτσι ο εθνικός χάρτης 
του αιολικού δυναµικού της χώρας µας, 
µια λεπτοµερής καταγραφή του 
αιολικού δυναµικού για κάθε περιοχή 
της Ελλάδας ο οποίος βοηθά αφενός 
µεν τους επενδυτές να επιλέξουν τις 
καταλληλότερες περιοχές για την 
εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων 
αφετέρου δε       
το Υπουργείο Ανάπτυξης στη χάραξη 
της πολιτικής του και αφού 
συνεκτιµηθούν όλα τα τεχνικά και 
οικονοµικά στοιχεία, µε γνώµονα το 
τοπικό το περιφερειακό και το εθνικό 
συµφέρον.  
 
Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει 
από τις µετρήσεις και τις αναλύσεις 
είναι ότι οι περιοχές µε υψηλό αιολικό 
δυναµικό εντοπίζονται στις περιοχές 
που έχουν ήδη αναγνωριστεί δηλαδή τα 
νησιά του Αιγαίου, τη Νότια Εύβοια, 
την Ανατολική Πελοπόννησο και την 
Ανατολική Θράκη. Όσον αφορά το 
σύνολο της υπόλοιπης χώρας υπάρχουν 
σε περιορισµένη κλίµακα θέσεις όπου, 
λόγω τοπικών συνθηκών επιτάχυνσης, 
δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης των 
θέσεων αυτών για αιολικές εφαρµογές. 
 
Σήµερα, στο σύνολο της χώρας, είναι 
εγκατεστηµένα και λειτουργούν 
περίπου 300 MW. Οι µελλοντικές 
προοπτικές για την ελληνική αγορά 
αιολικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα 

ευοίωνες αν αναλογιστεί κανείς το 
γεγονός ότι µεγάλο µέρος της 
ηλεκτροπαραγωγής που  θα προέρχεται 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα 
προκύψει από την αιολική ενέργεια. 
Ήδη δροµολογείται η συγχρηµατο-
δότηση έργων συνολικού προϋπολο-
γισµού ύψους 220 δισεκατοµµυρίων 
δραχµών (645.000.000€) για την 
ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων, από 
το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
  
Από τεχνικής πλευράς η περαιτέρω 
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην 
Ελλάδα είναι εφικτή στο βαθµό που θα 
ξεπεραστεί το βασικό τεχνικό πρόβληµα 
των ασθενών ηλεκτρικών δικτύων 
κυρίως στις περιοχές που διαθέτουν το 
κατάλληλο αιολικό δυναµικό. 
 
Ο τύπος και τα µεγέθη των 
ανεµογεννητριών που εγκαθίστανται 
στην Ελλάδα, ακολουθούν µέχρι 
στιγµής τις διεθνείς εξελίξεις και είναι 
κυρίως εισαγωγής από Ευρωπαϊκές 
χώρες. Ωστόσο, υπάρχει µια σηµαντική 
προστιθέµενη αξία από Ελληνικές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις τόσο για 
την κατασκευή επιµέρους τµηµάτων 
των ανεµογεννητριών όσο και για την 
εγκατάσταση και τη δηµιουργία της 
κατάλληλης υποδοµής για τη λειτουργία 
τους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η Ελληνική Βιοµηχανία 
είναι αναγκαίο να συνεισφέρει και να 
δηµιουργήσει νέες τεχνολογίες ώστε η 
Ελληνική προστιθέµενη αξία να γίνει 
ακόµα µεγαλύτερη.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ    
ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΜΜΕΕ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΕΕ  

Καθοριστική συµβολή στη βιώσιµη 
ανάπτυξη του ελληνικού ξενοδοχειακού 
τοµέα µπορεί να έχει η εφαρµογή 
τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας(ΑΠΕ), που σέβονται το 
περιβάλλον. 
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Για το λόγο αυτό το ΚΑΠΕ  ανέλαβε 
την υλοποίηση, προσαρµογή στα 
ελληνικά δεδοµένα και ευρεία διάδοση 
στον τουριστικό τοµέα της χώρας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµµατος 
HOTRES. Με την εφαρµογή των 
τεχνολογιών αυτών, οι ξενοδοχειακές 



επιχειρήσεις επιτυγχάνουν εξοικο-
νόµηση ενέργειας και µειώνουν τα 
λειτουργικά τους κόστη ενώ 
ταυτόχρονα αναδεικνύουν την 
ευαισθησία και το ενδιαφέρον τους για 
την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής τους. 
Βασικοί στόχοι του Προγράµµατος 
είναι: 
 
• Η ανάπτυξη και η υλοποίηση µίας 

στρατηγικής για την προώθηση των 
τεχνολογιών ΑΠΕ στον ξενοδο-
χειακό τοµέα σε 5 Ευρωπαϊκές 
χώρες 

• Η προώθηση και εφαρµογή των 
τεχνολογιών ΑΠΕ (βιοµάζα, 
φωτοβολταϊκά, γεωθερµικά, 
ενεργητικά και παθητικά ηλιακά) 
στον τουριστικό τοµέα 

• Η προώθηση και εφαρµογή των 
ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων 
που έχουν γνωρίσει τεχνολογική 
ανάπτυξη στον τουριστικό τοµέα 
ορισµένων χωρών (π.χ. ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα και την Ισπανία) και 
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

• Η συµµετοχή επιχειρηµατιών 
(ιδιοκτήτες τουριστικών και 
ξενοδοχειακών µονάδων, 
κατασκευαστές και προµηθευτές 
τεχνολογιών ΑΠΕ, διπλωµατούχοι 
µηχανικοί καθώς και τεχνικοί ) για 
την ανάπτυξη της χρήσης και 
εφαρµογής των ΑΠΕ στον 
τουριστικό τοµέα. 

 
Το ΚΑΠΕ, έχοντας ήδη υλοποιήσει µε 
επιτυχία το κοµµάτι που αφορά στην 
έρευνα αγοράς του ξενοδοχειακού 
τοµέα και έχοντας, βάση αυτού, 
προχωρήσει στην παραγωγή ειδικών 
εργαλείων τεχνικής υποστήριξης – 
ενηµερωτικός φάκελος εφαρµογών για 
γρήγορη επιλογή εξοπλισµού ΑΠΕ, που 

συνοδεύεται από ενδεικτικά case studies 
– είναι πλέον έτοιµο να παράσχει πλήρη 
τεχνική υποστήριξη στην ξενοδοχειακή 
βιοµηχανία.  
 
Σε εθνικό επίπεδο, το ΚΑΠΕ σκοπεύει 
να προωθήσει την τεχνική υποστήριξη 
κατά το β΄ εξάµηνο του 2002 µέσω: 
 Επιτόπιων  επισκέψεων σε 
ξενοδοχειακές µονάδες που 
επιθυµούν να ενηµερωθούν  για τις 
τεχνικές αλλά και χρηµατοδοτικές 
δυνατότητες που έχουν προκειµένου 
να αξιοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες ΑΠΕ. 
 Υλοποίηση 10 συνολικά προ-

µελετών εφαρµογής τεχνολογιών 
ΑΠΕ, χωρίς καµιά απολύτως 
επιβάρυνση για τους ενδιαφερό-
µενους. 
 Πραγµατοποίηση εθνικής συνά-
ντησης εργασίας τον Ιανουάριο, 
όπου θα παρουσιαστούν στις 
ξενοδοχειακές µονάδες οι τρέχουσες 
τεχνολογίες ΑΠΕ απευθείας από τις 
Ευρωπαϊκές ενώσεις κατασκευ-
αστών εξοπλισµού. 
 Υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης 

µελέτης εφαρµογής (τεχνική & 
οικονοµική υποστήριξη) σε 
Ξενοδοχειακή Μονάδα, χωρίς καµιά 
επιβάρυνση. 

 
Όσοι ιδιοκτήτες ή/και τεχνικοί 
υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών µονάδων 
επιθυµούν να ενηµερωθούν 
εκτενέστερα, τόσο για τις εφαρµογές 
ΑΠΕ όσο και για τις προσφορές που 
παρέχει το ΚΑΠΕ σε επίπεδο 
προµελέτης, µπορούν να επικοι-
νωνήσουν µε το ΚΑΠΕ και την κα. Ε. 
Κορµά από το Τµήµα  Ανάπτυξης – 
Marketing (τηλ: 210 6603319, e-mail: 
ekorma@cres.gr). 
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Σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη 
µπορούν να προκύψουν µε την ανάπτυξη 
αιολικών πάρκων σε τέσσερις περιοχές 
της Αττικής, µετά από ανακοίνωση της 
ΡΑΕ για την πρόθεση της να εκδώσει 
θετική γνωµοδότηση για δέκα έργα 
συνολικής ισχύος 109,06MW. 
 
Kατά τη διαδικασία παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα 
δεν επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα µε 
ρύπους, όπως συµβαίνει µε την καύση 
συµβατικών καυσίµων. Συγκεκριµένα µε 
την παραγωγή 1kWh ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ υποκαθίστανται 1,7kg 
λιγνίτη και 0,05 Nm3 Φυσικού Αερίου 
(σύµφωνα µε το ενεργειακό µίγµα στο 
διασυνδεδεµένο δίκτυο). Η υποκατάσταση 
αυτή οδηγεί στη µείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 και 
διοξειδίου του θείου SO2 κατά 0,85kg και 
0,016kg αντίστοιχα.  
 
Εποµένως, όπως υπογραµµίζει ο πρόεδρος 
του ΚΑΠΕ αν. Καθηγητής ∆ηµοσθένης 
Αγορής τα προαναφερθέντα αιολικά 
πάρκα της Αττικής, σε πλήρη ανάπτυξη 
και λειτουργία θα συµβάλουν στον 
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 255.000 τόνους και 
διοξειδίου του θείου κατά 4.800 τόνους  
 
 

 

 

ΜΜΕ

 
ανά έτος, σε σύγκριση µε τη λειτουργία 
συµβατικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, 
ενώ θα εξοικονοµούνται και 420.000 
τόνοι λιγνίτη.  
Παράλληλα θα εξοικονοµούνται και 
15.000.000 Nm3 εισαγόµενου Φυσικού 
Αερίου, σε ετήσια βάση, µε προφανή 
οφέλη για την εθνική µας οικονοµία.  
 
Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία µε τον 
Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, 
προχώρησε στη συγκέντρωση και 
ποιοτική αξιολόγηση κρίσιµων παρα-
µέτρων, ολοκληρώνοντας µε επιτυχία τη 
µελέτη της ορθολογικής χωροθέτησης των 
αιολικών πάρκων στην Αττική, µια 
περιοχή µε σηµαντικό αιολικό δυναµικό, 
όπου ταυτόχρονα καταναλώνεται και το 
µεγαλύτερο µέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χώρα. 
 
Τα αιολικά πάρκα, σωστά ενταγµένα στο 
ευαίσθητο Αττικό τοπίο, µε σεβασµό στην 
αισθητική του και µε τη λήψη όλων των 
απαραίτητων µέτρων αποφυγής τυχόν 
οχλήσεων, µπορούν να αποτελέσουν 
σηµαντική ενεργειακή πρόταση για την 
ευρύτερη περιφέρεια του µητροπολιτικού 
κέντρου. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται κοντά 
στις θέσεις κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 
τη µηδενική εκποµπή ρύπων στην 
ατµόσφαιρα.  

 
  

 
 
 Η ενίσχυση και 

διεύρυνση της κο
διαχείριση της ενέ
των εργασιών του
το οποίο πραγµα
Σεπτεµβρίου 2002
Ελλάδος, το ΚΑΠ

 

ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ 
 
.  

ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΥΥΠΠΩΩΝΝ  
Ε  ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΙΙΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ 
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ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η 
ινωνικής αποδοχής τους και ο ρόλος των γυναικών στη 
ργειας ήταν τα βασικά θέµατα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 
 συνεδρίου "Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Κοινωνία", 
τοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος στις 27 
. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ένωση Γυναικών 
Ε και την Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών .

 




