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Εν  Έργω 
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τον ελληνικό χώρο 
ου αφορά στην ανάπτυξη 
Υδροηλεκτρικών Έργων 
ην παραγωγή ηλεκτρικής 
υ δεν επιβαρύνει το 
έχει συσσωρεύσει το 
το ΚΑΠΕ προσφέρει 
πλήρεις υπηρεσίες, 

ος, διαθέσιµες σε κάθε 
 επενδυτή-ιδιώτη ή 
 αυτοδιοίκησης κ.λπ, που 
ωρήσει στην ίδρυση και 
ς ΜΥΗΕ. 
θερά προσανατολισµένο 
ική αξιοποίησης των 
 της επιστηµονικής 
ύνδεσης της µε το χώρο 
 και της αγοράς, όπως 
εδρος του ΚΑΠΕ αν. 

µοσθένης Αγορής, το 
φέρει τις παρακάτω 
 την  ανάπτυξη των 

ατα των υδρολογικών 
ήσεων του δικτύου 
ών σταθµών ΚΑΠΕ 
ικοί σταθµοί ΚΑΠΕ’, 
ν κατά τα έτη 2000 και 
τούργησαν για περίοδο 
υ µηνών ο καθένας. Τα 
των σταθµηγραφικών και 

παρατηρήσεων 
αντι τιµήµατος, αφού 
ική επεξεργασία για την 
ν ηµερησίων παροχών.  
 χρήσιµο εργαλείο για 
υτές των Μικρών 
ν Έργων αλλά και για 
ασχολούµενους µε τον 
 της χώρας.  
δρολογικών στοιχείων 
ση πλήρους σταθµού 
οχής. Το ΚΑΠΕ έχει τη 
γκατάστασης πλήρους 
σταθµού µε συνεχή 
αταγραφή της στάθµης 
 υδροµετρήσεις για την 

εξαγωγή του υδρογραφήµατος στο 
σηµείο ενδιαφέροντος. 
β) Ταυτόχρονες υδροµετρήσεις 
∆υνατότητα διεξαγωγής σε µικρότερες 
λεκάνες απορροής και ταυτόχρονα σε 
µεγαλύτερες λεκάνες µε στόχο την 
ασφαλέστερη εξαγωγή συµπε-
ρασµάτων, σχετικά µε τη υδρολογική 
συµπεριφορά των εν λόγω µικρότερων 
λεκανών απορροής, για τις οποίες 
υπάρχει ενδιαφέρον.   
γ) Εκπόνηση υδρολογικής µελέτης για 
τη λεκάνη ενδιαφέροντος µε βάση τα 
υπάρχοντα υδρολογικά στοιχεία, που 
διατίθενται από τους διάφορους φορείς 
που διεξάγουν µετρήσεις 

3. Μελέτη σκοπιµότητας εγκατά-
στασης 

Το ΚΑΠΕ εκπονεί µελέτες 
σκοπιµότητας  που αποτελούν το πρώτο 
βήµα για την εγκατάσταση ενός Μικρού 
Υδροηλεκτρικού Έργου µε την εξέταση 
διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων 
σχεδίασης, συµπεριλαµβανοµένου και 
του προσδιορισµού της οικονοµικής 
βιωσιµότητας του έργου. 
4. Προµελέτη εγκατάστασης ΜΥΗΕ 
Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα της 
µελέτης σκοπιµότητας αποβεί θετικό το 
ΚΑΠΕ εκπονεί την µελέτη σχεδίασης 
εγκατάστασης Μικρού Υδροηλεκτρικού 
Σταθµού σε επίπεδο προµελέτης. Το 
βάθος της προµελέτης είναι τέτοιο ώστε 
να είναι επαρκές για την έκδοση των 
διαφόρων αδειών που απαιτούνται για 
την κατασκευή του Μικρού 
Υδροηλεκτρικού Έργου.   

5. Μελέτη- κατασκευή υδροστρο-
βίλων 

Εκπονείται µελέτη για την σχεδίαση και 
κατασκευή των υδροστροβίλων του 
έργου, την επιλογή της κατάλληλης 
γεννήτριας σύγχρονης ή ασύγχρονης 
και του συστήµατος αυτοµατισµού. Η 
όλη µελέτη, γίνεται σε επίπεδο 
κατασκευαστικών σχεδίων για την 
υλοποίηση της µηχανής στον Ελληνικό 
χώρο και πραγµατοποιείται σε 



συνεργασία µε το εργαστήριο 
Υδροδυναµικών Μηχανών του Ε.Μ.Π. 
6. Εκσυγχρονισµός – αποκατάσταση 
Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

πεπαλαιωµένων MYHE 
Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη Μικρά 
Υδροηλεκτρικά Έργα, που είτε έχουν 
συµπληρώσει τον κύκλο ζωής τους 
όσον αφορά τον Ηλεκτροµηχανολογικό 
εξοπλισµό και βρίσκονται σε αχρηστία, 
είτε εµφανίζουν για διάφορους λόγους 
σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα. Το 
ΚΑΠΕ έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής 
διερευνητικής µελέτης για την επίλυση 
του προβλήµατος µε χρήση εγχώριας 
τεχνογνωσίας για παροχή λειτουργικά 
αξιόπιστης, και οικονοµικά βιώσιµης 
λύσης.      

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

Το ΚΑΠΕ αναλαµβάνει την εκπόνηση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας 
ενός ΜΥΗΕ. Εξετάζονται οι 
σηµαντικότερες επιβαρύνσεις και 
πιέσεις κατά τη φάση των κατασκευών 
την εγκατάσταση του αγωγού 
προσαγωγής και την ανέγερση του 
µηχανοστασίου και των λοιπών 
κατασκευών. Επίσης εκτιµώνται οι 
ενδεχόµενες επιπτώσεις από τα συνοδά 
έργα, όπως η διάνοιξη των οδών 
προσπέλασης, Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται 
στην αισθητική προσαρµογή και 
εναρµόνιση όλων των επιµέρους έργων 
στο περιβάλλον. Τέλος, άλλα θέµατα 
που εξετάζονται αφορούν στην ηχητική 

όχληση και την ασφαλή λειτουργία του 
µηχανοστασίου και την προστασία των 
περίοικων όταν έρχονται σε επαφή µε 
τµήµατα του έργου. 
8. Μετρήσεις λειτουργίας και βαθµού 

απόδοσης ΜΥΗΕ.  
Το ΚΑΠΕ αναλαµβάνει τη διεξαγωγή 
µετρήσεων για την χάραξη των 
καµπυλών λειτουργίας και βαθµού 
απόδοσης του έργου. Με την ολοκλή-
ρωση ενός ΜΥΗΕ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η διαπίστωση της τεχνικής 
του αρτιότητας και ο έλεγχος της 
επίτευξης του στόχου κατασκευής του, 
που είναι η παραγωγή της αναµε-
νόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.  
9. Προµελέτη για την εκµετάλλευση 

του µικρού υδροηλεκτρικού 
δυναµικού σε επίπεδο λεκάνης – 

υπολεκάνης απορροής. 
Το ΚΑΠΕ ανέπτυξε γεωγραφικό 
σύστηµα πληροφοριών και µοντέλα 
υπολογισµών για  την διερεύνηση 
σεναρίων αξιοποίησης του δυναµικού 
για ΜΥΗΕ. Υπάρχει η δυνατότητα να  
πραγµατοποιηθούν λεπτοµερείς µελέτες 
βέλτιστης αξιοποίησης του υδατικού 
δυναµικού, ειδικά µάλιστα αν 
συνδυαστούν µε ολοκληρωµένες 
µελέτες διαχείρισης υδάτινων πόρων, 
ακολουθώντας  την αντίστοιχη 
κοινοτική οδηγία (60/2000). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνούν µε το ΚΑΠΕ, κ. Μιχάλη 
Παναγιωτόπουλο τηλ. 210 6603283, e-
mail: mpanag@cres.gr
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ρµογών έχει αποδείξει ότι 
ς ηλεκτρικής ενέργειας που 
ται για φωτισµό µπορεί να 
ί εφαρµόζοντας ενερ-
τικά συστήµατα φωτισµού. 
υς 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 

mailto:mpanag@cres.gr


στον φωτισµό. Στα πλαίσια του 
Προγράµµατος αυτού, το ΚΑΠΕ, 
διοργανώνει ηµερίδα την Παρασκευή 
28 Νοεµβρίου 2003 µε θέµα 
‘‘Φωτισµός και Εξοικονόµηση 
Ενέργειας’’ στο Συνεδριακό Κέντρο 
Ν. Γερµανός, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης και ώρα 
έναρξης 3:00µ.µ.  

στον φωτισµό. Στα πλαίσια του 
Προγράµµατος αυτού, το ΚΑΠΕ, 
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Κέντρο Θεσσαλονίκης και ώρα 
έναρξης 3:00µ.µ.  

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. 

Στόχος του προγράµµατος, επισηµαίνει 
ο Πρόεδρος του Κέντρου Αν. 
Καθηγητής ∆ηµοσθένης Αγορής, είναι 
η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας 
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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 
καταναλωτών ενέργειας σχετικά µε τις 
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας 
στο φωτισµό. Ειδικότερα η ηµερίδα 
αυτή στοχεύει : 

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

• Στην παρουσίαση ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών και 
τεχνικών φωτισµού 

• Στην παρουσίαση ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών και 
τεχνικών φωτισµού 

• Στην παρουσίαση επιτυχηµένων 
εφαρµογών.  

• Στην παρουσίαση επιτυχηµένων 
εφαρµογών.  

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 
εκδήλωση είναι: µεγάλοι καταναλωτές 
ενέργειας για φωτισµό, µελετητές 
εγκαταστάσεων φωτισµού, εταιρίες 
συµβούλων επιχειρήσεων, κατα-
σκευαστικές εταιρείες, εταιρείες 

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, καθώς και  
στελέχη του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
που ασχολούνται µε το περιβάλλον και την 
ενέργεια. 
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που ασχολούνται µε το περιβάλλον και την 
ενέργεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Στεφάνου 
τηλ. 210-6603321, 210-6603300. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Στεφάνου 
τηλ. 210-6603321, 210-6603300. 

Νωρίτερα την ίδια µέρα και στον ίδιο 
χώρο, µε ώρα έναρξης 12.00µ., το 
ΚΑΠΕ διοργανώνει και δεύτερη 
ηµερίδα µε θέµα «∆υνατότητες 
Εφαρµογής Θερµικών Ηλιακών 
Συστηµάτων στον Κτιριακό Τοµέα». 
Η ηµερίδα γίνεται στα πλαίσια των 
έργων OPET BUILDINGS, INSTALL, 
και SOLTHERM της Γεν. ∆ιεύθυνσης 
XVII για την Ενέργεια και τις 
Μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
µε στόχο τη µεγαλύτερη διείσδυση των 
ηλιακών συλλεκτών στην ελληνική 
αγορά µέσω της ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης επιλεγµένων οµάδων 
αλλά και του ευρέως κοινού. 
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αγορά µέσω της ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης επιλεγµένων οµάδων 
αλλά και του ευρέως κοινού. 
  
Η εκδήλωση απευθύνεται στους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, κατασκευαστές, µηχανολόγους 
µηχανικούς, αρχιτέκτονες, εγκατα-
στάτες, εταιρείες συµβούλων στον τοµέα 
της ενέργειας κ.ά. 
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της ενέργειας κ.ά. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνούν µε το ΚΑΠΕ, κα ∆. Μηναδάκη, 
τηλ.210-6603311, minadaki@cres.gr
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Το υδρογόνο ως ενεργειακός φορέας 
(European Hydrogen Energy Conference 
– EHEC 2003), ήταν το θέµα του 
συνεδρίου που διεξήχθη στην Grenoble  

 
 
 
 
 
 

11οο  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ::      
««  ΤΤΟΟ  ΥΥ∆∆ΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΟΟ  ΩΩΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑΣΣ»»  

  ΜΜΕΕ ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΚΚΑΑΠΠΕΕ  

της Γαλλίας στις 2-5 Σεπτεµβρίου 2003. 
Ο Τοµέας ΑΠΕ & Τεχνολογιών 
Υδρογόνου του ΚΑΠΕ, αποτελούµενος 
από τους ∆ρ. Νίκο Λυµπερόπουλο 
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(Μηχ. Μηχανικό – Υπεύθυνο Τοµέα), 
∆ρ. Έλλη Βαρκαράκη (Χηµ. Μηχανικό) 
και ∆ρ. Μάνο Ζούλια (Χηµ. Μηχανικό), 
συµµετείχε ενεργά στο 1ο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο και παρουσίασε 3 επιστη-
µονικές εργασίες µε θέµατα:  

(Μηχ. Μηχανικό – Υπεύθυνο Τοµέα), 
∆ρ. Έλλη Βαρκαράκη (Χηµ. Μηχανικό) 
και ∆ρ. Μάνο Ζούλια (Χηµ. Μηχανικό), 
συµµετείχε ενεργά στο 1
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«πράσινου» υδρογόνου µε χρήση 
αιολικής ενέργειας, 
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τουργίας που βασίζεται σε 
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3) Ανάλυση αγοράς για την 
εισαγωγή τεχνολογιών υδρο-
γόνου σε αυτόνοµα ενεργειακά 
συστήµατα. 

3) Ανάλυση αγοράς για την 
εισαγωγή τεχνολογιών υδρο-
γόνου σε αυτόνοµα ενεργειακά 
συστήµατα. 

Στο συνέδριο, στο οποίο µετείχαν 
περισσότεροι από 500 σύνεδροι, 
παρουσιάστηκαν 200 επιστηµονικές 
εργασίες, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ 
φάσµα θεµατικών περιοχών όπως: 
παραγωγή, αποθήκευση, χρήση 
υδρογόνου, αναγκαίες υποδοµές για τη 
µετάβαση στην «οικονοµία» υδρογόνου, 
θέµατα ενεργειακής πολιτικής κ.α. 
Ταυτόχρονα µε το συνέδριο λειτούργησε 
έκθεση τεχνολογιών υδρογόνου µε 
επίδειξη τόσο σταθερών εφαρµογών, 
όσο και εφαρµογών στον τοµέα των 
µεταφορών. 

Στο συνέδριο, στο οποίο µετείχαν 
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Ταυτόχρονα µε το συνέδριο λειτούργησε 
έκθεση τεχνολογιών υδρογόνου µε 
επίδειξη τόσο σταθερών εφαρµογών, 
όσο και εφαρµογών στον τοµέα των 
µεταφορών. 
Παράλληλα, το ΚΑΠΕ συνδιοργάνωσε 
µε το Νορβηγικό Ινστιτούτο IFE, στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου H-

SAPS, ηµερίδα µε θέµα τις δυνατότητες 
και τα εµπόδια σχετικά µε την εισαγωγή 
τεχνολογιών υδρογόνου σε 
αποκεντρωµένα, µη διασυνδεµένα 
ενεργειακά συστήµατα. Κατά τη 
διάρκεια της ηµερίδας αναλύθηκαν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυτό-
νοµων συστηµάτων, παρουσιάστηκε 
αξιολόγηση των διαφορετικών 
τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης 
και χρήσης του υδρογόνου στα 
συστήµατα αυτά, ενώ προσδιορίστηκαν 
οι εξωτερικοί παράγοντες που θα 
επηρεάσουν τη διείσδυση των 
τεχνολογιών υδρογόνου στη συγκεκρι-
µένη αγορά. Στη συνέχεια ακολούθησε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε 
θέµα: «Τεχνολογίες υδρογόνου και 
αειφόρο ενεργειακό µέλλον», την οποία 
συντόνισε ο ∆ρ. Θεοχάρης Τσούτσος 
(Χηµ. Μηχανικός – Υπεύθυνος Τοµέα 
Ανάπτυξης-Marketing του ΚΑΠΕ). 
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Η διοργάνωση της ηµερίδας υπήρξε 
ιδιαίτερα επιτυχής και την 
παρακολούθησαν διακεκριµένοι επιστή-
µονες του χώρου, ενώ συµµετείχαν 
σηµαντικοί οµιλητές από το χώρο της 
βιοµηχανίας, όπως οι κ.κ. P. Paulmier 
από την εταιρεία Axane fuel cell 
systems, H. Vock από την εταιρεία 
κατασκευής συσκευών ηλεκτρόλυσης 
DiamondLite, κ.α..  
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• ∆ίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανανεώσιµης Ενέργειας (RENEW-

TRANSNET) µε την υποστήριξη του ΚΑΠΕ. Το RENEW-TRANSNET είναι 
µια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  η οποία προσφέρει στις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΑΠΕ τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουν καινούργια προϊόντα και να τα διακινήσουν στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τη δυνατότητα συνεργασίας µε εταίρους από 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την πρόσβαση σε επιχειρηµατική και τεχνική 
υποστήριξη, το πρόγραµµα διαθέτει 400.000 ευρώ για την επιχορήγηση της 
επιτυχηµένης ανάπτυξης έργων/τεχνολογιών και τη µεταφορά τους σε εγχώριες 
και ευρωπαϊκές αγορές. Συντονιστής του προγράµµατος για την Ελλάδα θα είναι 
το ΚΑΠΕ. Στο ∆ίκτυο θα συµµετάσχουν πιλοτικά 12 εταίροι –µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις του χώρου των ΑΠΕ και σχετικών τοµέων- οι οποίοι θα αναπτύξουν 
νέες τεχνολογίες  και θα τις προωθήσουν  στην αγορά µέχρι τον Ιούλιο του 2006.  
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