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Σηµαντική ώ
ανάπτυξη της 
Ελλάδα, έδω
αιολικών πάρ
123 MW και 
στο πλαίσιο
Προγράµµατο
3.2, του Υπο
τετραετία 199
συνολική εγκ
µόλις 39,5 M
226MW το 
Ιδιαίτερα σηµα
ολοκλήρωση α
ρόλος του ΚΑ
τεχνική παρακ
των προβλε
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Στην ανάγκη
βιοµηχανίας 
µηχανών στη
κατά την οµιλ
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θηση στην αλµατώδη 
αιολικής ενέργειας στην 
σε η υλοποίηση 17 
κων, συνολικής ισχύος 
επένδυσης 44,7 δις. δρχ. 
 του Επιχειρησιακού 
ς Ενέργειας (ΕΠΕ), µέτρο 
υργείου Ανάπτυξης, την 
9-2002. Αναλυτικότερα η 
ατεστηµένη ισχύς από 
W (1998) ανήλθε σε 
Νοέµβριο του 2002. 
ντικός, στην επιτυχηµένη 
υτών των έργων ήταν ο 
ΠΕ που αφορούσε στην 
ολούθηση, τη διενέργεια 
πόµενων ενεργειακών 
 και την τελική 

 για τη δηµιουργία 
παραγωγής αιολικών 
ν Ελλάδα αναφέρθηκε 
ία του στην ηµερίδα της 
πιστηµονικής Ένωσης 
ργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) µε 
κή Ενέργεια: Τεχνικές 
 επενδυτικά ερωτήµατα», 
υ ΚΑΠΕ Αν. Καθηγητής 
γορής, τονίζοντας ότι το 
ο πλαίσιο του οποίου 
εγκατασταθούν 2000MW 
οτελεί µια µοναδική 
 την ανάπτυξη της  
κατασκευής αιολικών 
χώρα. Η οργανωµένη και 
εκµετάλλευση του 

ν ΑΠΕ και ιδιαίτερα της 
ργειας αλλά και η 
της αντίστοιχης 

σηµειώνει ο κ. Αγορής, 
ην αειφορία, καθώς 
δυνατότητα να πετύχουµε 
µέα ανάπτυξης, που 

λει στην ενεργειακή 
τησία 
τεύει το περιβάλλον 
ργεί νέες θέσεις εργασίας 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΑΠΕ, τα 
οποία παρουσίασαν επιστήµονες του 
Κέντρου στην ηµερίδα, η συνολική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη 
λειτουργία των 17 αιολικών πάρκων 
ανέρχεται σε 360 GWh/έτος. Η ενέργεια 
αυτή αντιστοιχεί σε 31.020 τόνους 
ισοδύναµου πετρελαίου ανά έτος και 
έχει ως αποτέλεσµα ετησίως µείωση 
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 
306.232 τόνους. 
 
Από τα παραπάνω 17 έργα 
υλοποιήθηκαν: δύο στις Κυκλάδες, 
συνολικού προϋπολογισµού 1,34δις 
δρχ. και συνολικής ισχύος 3,84 MW, 
τρία στα ∆ωδεκάνησα, συνολικού 
προϋπολογισµού 2,96 δις δρχ. και 
συνολικής ισχύος 8,85 MW και δώδεκα 
στην Εύβοια συνολικού προϋπο-
λογισµού 40,4 δις και συνολικής ισχύος 
110,32 MW. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 
201 ανεµογεννήτριες των οποίων τα 
µεγέθη κυµάνθηκαν από 225 kW έως 
750 kW. 
 
Το ποσοστό επίτευξης του συνολικού 
ενεργειακού στόχου που είχε τεθεί, 
έφθασε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό 
επίπεδο του 88,5%, γεγονός που 
αποδεικνύει τόσο την ετοιµότητα των 
εταιρειών που υλοποίησαν τα έργα όσο 
και την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση 
των στελεχών και  την υλικοτεχνική 
υποδοµή του ΚΑΠΕ που τα παρέδωσε, 
χωρίς δαπανηρές καθυστερήσεις, στους 
δικαιούχους επενδυτές. 
 
Κατά την υλοποίηση και παρα-
κολούθηση των έργων οι επιστήµονες 
του ΚΑΠΕ διαπίστωσαν ότι: 
 

• Τα σηµαντικότερα προβλήµατα 
που ανέκυψαν αφορούσαν 
κυρίως στον καθορισµό του 
τρόπου διασύνδεσης των έργων 
και στην έλλειψη υποδοµής 
δικτύων µεταφοράς στις περι-
οχές µε ενδιαφέρον αιολικό 



δυναµικό, µε συνέπεια 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
τους και συχνότατα (ιδιαίτερα 
στην περίπτωση δηµιουργίας 
υποσταθµών) αύξηση του 
προβλεπόµενου κόστους για τον 
επενδυτή. 

• Τα σηµαντικότερα µη τεχνικά 
προβλήµατα εντοπίστηκαν στις 
απαιτούµενες αδειοδοτήσεις 
(από δασαρχεία και πολεοδοµίες 
ως και για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων από 
Νοµαρχία, Περιφέρεια, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε κ.λπ.), στη µη 
αποδοχή του έργου από 
κάποιους τοπικούς παράγοντες 
µε αποτέλεσµα προσφυγές στο 
Συµβούλιο Επικρατείας, στην 
καθυστέρηση υπογραφής της 

σύµβασης αγοραπωλησίας 
ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ 
επενδυτών και ∆ΕΗ, στον 
καθορισµό του τιµολογίου (µέση 
ή υψηλή τάση) στα νησιωτικά 
δίκτυα κ.λπ.. 

 
Στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) έχουν 
ενταχθεί για επιδότηση 38 αιολικά 
πάρκα, 22 συνολικής ισχύος 390MW, 
των οποίων την τεχνική παρα-
κολούθηση έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ, 
και 16 συνολικής ισχύος 50 MW 
περίπου. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Το ΚΑΠ
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Ε έχει επιδοθεί σε µία 
κή προσπάθεια ώστε η 
 του 2004 να αναδειχθεί 
σσότερο φιλική προς το 
ν διοργάνωση της 
 εποχής. Η εφαρµογή 
ν εξοικονόµησης ενέρ-

 η εκµετάλλευση κάθε 
ας ώστε η ενέργεια που 
λώνεται να παράγεται στο 
αθµό από Ανανεώσιµες 
έργειας, ενισχύουν την 
ου στόχου αυτού.  
κοίνωσε από το βήµα του 
 �Ενέργεια & Ανάπτυξη 
Πρόεδρος του ΚΑΠΕ αν. 
οσθένης  Αγορής το ∆.Σ. 
ντρου αποφάσισε να 
 στον Οργανισµό Αθήνα 
 την ηλεκτρική ενέργεια 
ραχθεί από το ιδιόκτητο 
ρκο 3MW στο Λαύριο,  

 
 
για την κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών κατά τη διάρκεια των 
Ολυµπιακών αγώνων της Αθήνας. 
 Με την πρωτοβουλία του αυτή το 
ΚΑΠΕ θέλει να συµβάλει, όπως 
τονίζεται σε επιστολή του κ. Αγορή 
προς την Πρόεδρο της Ο.Ε. Αθήνα 
2004 κα Γιάννα Αγγελοπούλου 
∆ασκαλάκη, στη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων κατά τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον 
ελπίζοντας ότι προς την ίδια 
κατεύθυνση θα κινητοποιηθούν και 
δυνάµεις της αγοράς που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
Είναι εξάλλου γνωστό ότι κάποιες 
αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 
υψηλοί χρήστες ενέργειας. Τέτοιες 
είναι για παράδειγµα οι κλειστές 
θερµαινόµενες πισίνες, οι αίθουσες 
παγοδροµίας, και διάφορες αθλη-
τικές αίθουσες (στην περίπτωση που 
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π.χ. κατά την κατασκευή τους δεν 
έχει προβλεφθεί, όπως θα έπρεπε, ο 
σωστός φυσικός φωτισµός και 
εξαερισµός ή η χρήση ανανεώσιµων 
πηγών -ηλιακά, αβαθής γεωθερµία 
κλπ- για το ζεστό νερό στα 
αποδυτήρια), όπου µπορεί να 
γίνεται σπατάλη ενέργειας. Σε όλα 
αυτά θα πρέπει να προστεθούν και 
οι ενεργειακές ανάγκες του 
ολυµπιακού χωριού, το οποίο 
αποτελεί µοναδική ευκαιρία για να 
αποκτήσει η Αθήνα ένα πρότυπο 
οικισµό οργανωµένης δόµησης µε 
χρησιµοποίηση όλων των σύγ-
χρονων καινοτόµων τεχνολογιών 
για ενεργειακά αποδοτική και 
οικολογική κατοικία. 

 

Το ΚΑΠΕ διαθέτοντας εµπειρία και 
τεχνογνωσία γύρω από τα 
ενεργειακά συστήµατα µπορεί να 
βοηθήσει σε όλα τα στάδια υλο-
ποίησης των απαραίτητων έργων 
Εξοικονόµησης Ενέργειας και 
ενσωµάτωσης ΑΠΕ τόσο στο 
Ολυµπιακό χωριό όσο και στους 
αθλητικούς χώρους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Πλήθος εφαρµογών έχει αποδείξει ότι 
30%-50% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιµοποιείται για φωτισµό µπορεί να 
εξοικονοµηθεί εφαρµόζοντας ενεργειακά 
αποδοτικά συστήµατα φωτισµού. Τέτοιου 
είδους εφαρµογές µειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα 
βελτιώνουν την ποιότητα  του φωτισµού. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θεσπίσει το 
πρόγραµµα GreenLight, το οποίο 
προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας στον 
φωτισµό. Στα πλαίσια του Προγράµµατος 
αυτού, το ΚΑΠΕ, διοργανώνει ηµερίδα 
την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2003 και ώρα 
09:30 µε θέµα ��Φωτισµός και 
Εξοικονόµηση Ενέργειας��, στο 
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπού-
λου 50, Αθήνα.  

Στόχος του προγράµµατος, επισηµαίνει ο 
Πρόεδρος του Κέντρου Αν. Καθηγητής 
∆ηµοσθένης Αγορής, είναι η  

 

 

 

εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 
της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών και τεχνικών φωτισµού σε 
κτίρια καθώς και εξωτερικούς χώρους, µε 
ευνοϊκές επιπτώσεις στην εθνική 
οικονοµία αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος, λόγω της µείωσης των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Σκοπός της ηµερίδας, στην οποία η 
συµµετοχή είναι ελεύθερη, είναι η 
ενηµέρωση των σηµαντικών κατανα-
λωτών ενέργειας σχετικά µε τις 
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στο 
φωτισµό. Ειδικότερα η ηµερίδα αυτή 
στοχεύει : 

• Στην παρουσίαση ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών και 
τεχνικών φωτισµού 

• Στην παρουσίαση επιτυχηµένων 
εφαρµογών.  

ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  
ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ--  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ  



Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 
εκδήλωση είναι: µεγάλοι καταναλωτές 
ενέργειας για φωτισµό, µελετητές 
εγκαταστάσεων φωτισµού, εταιρίες 
συµβούλων επιχειρήσεων, κατασκευαστικές 
εταιρείες, εταιρείες ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού, καθώς και  στελέχη του 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που 
ασχολούνται µε το περιβάλλον και την 
ενέργεια. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις 
συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Στεφάνου τηλ 
210-6603321, 210-6603300, fax 210-
6603301-2,  e-mail: flora@2cres.gr 

 

 
 
 

 
 

 
 
• Στα πλαίσια του 
τεχνολογιών ΑΠΕ 
στις 17 Μαρτίου
ξενοδόχους και σε
Ενώσεων Τεχνολο
δραστηριοποιούντα
Όσοι ιδιοκτήτες ή/κ
να ενηµερωθούν εκ
Ηµερίδα Εργασίας
Τµήµα Ανάπτυξης
ekorma@cres.gr). 
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Προγράµµατος HOTRES, που αφορά στην εφαρµογή 
στον ξενοδοχειακό τοµέα, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, 
 2003 Ηµερίδα Εργασίας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε 
 επιχειρήσεις (µέλη των Πανευρωπαϊκών Κατασκευαστικών 
γιών ΑΠΕ ESIF, EPIA, EUBIA, EGEC, PLEA) που 
ι στον τοµέα των ΑΠΕ. 
αι τεχνικοί υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών µονάδων επιθυµούν 
τενέστερα, τόσο για το πρόγραµµα HOTRES όσο και για την 

, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το ΚΑΠΕ, κα. Ε. Κορµά, 
�Marketing (τηλ: 210 6603319,fax: 210 6603302, e-mail: 

mailto:flora@2cres.gr
mailto:makara@cres.gr

