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ρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
οντας το 1998 το πρωτόκολλο 
το ανέλαβε τη δέσµευση να 
µείωση των εκποµπών των 
του θερµοκηπίου, κατά 8% 
ή των χωρών µελών), κατά την 

2008-2012 σε σχέση µε τα όρια 
.  

 Ελλάδα επετράπη αύξηση έως 
ίως λόγω της δίκαιης κατανοµής 
ών και της έντονης ανάπτυξης που 
ται.  Οι εκπεµπόµενοι ρύποι στην 

- µε τον ηλεκτρισµό να 
ρει περίπου το 50% - ξεπερνούν 
λύ τις ανειληµµένες δεσµεύσεις 
ας µας, καθιστώντας επιτακτική 
η εφαρµογή µέτρων.  

 µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
νεται σύστηµα εµπορίας 
των εκποµπής αερίων 
πίου εντός της Κοινότητας 
ικό σύστηµα») προκειµένου να 
εί η µείωση των εκποµπών αερίων 
πίου κατά τρόπο αποδοτικό από 

κόστους και οικονοµικά 
µατικό. 
θετα, ο τοµέας των Ανανεώσιµων 
νέργειας (ΑΠΕ) θα αντιµετωπίσει 
ος του 2006 τη λήξη των 
εων από το 3ο Κ.Π.Σ., τότε θα 
ύν νέα οικονοµικά κίνητρα για 
ποίηση τους.  

υκαιρία των παραπάνω εξελίξεων, 
ε την οικονοµική ενίσχυση από το 
ό Χρηµατοδοτικό Μέσο για το 
λον LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της 
λαβε ως δικαιούχος την υλοποίηση 
υ µε τίτλο «Applying European 

ns Trading & Renewable Energy 
 Mechanisms in the Greek 
ity Sector (ETRES)» (LIFE03 
/000219), συνολικού προϋπο-
 2.000.000 Ευρώ. 

Στο έργο συµµετέχουν, επίσης, η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το 
εργαστήριο E3Mlab του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και ο 
Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(ΕΣΗΑΠΕ). 
Το πρόγραµµα LIFE υποστηρίζεται και 
προωθείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 
α) να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην 
εφαρµογή της πολιτικής και των µέτρων 
της Ε.Ε. για την Κλιµατική Αλλαγή, τις 
ΑΠΕ και την εµπορία εκποµπών στον 
Ελληνικό τοµέα Ηλεκτρισµού και  
β) η απόκτηση εµπειρίας εφαρµόσιµης και 
σε άλλους τοµείς στην Ελλάδα, σε 
παρόµοιες οικονοµίες στην Ε.Ε. και στις 
υπό ένταξη χώρες. 
 
Αναλυτικότερα αντικείµενο του 
συγκεκριµένου έργου θα είναι η: 
α)  εκτίµηση των επιδράσεων της 
εφαρµογής εµπορίας εκποµπών και των 
εναλλακτικών υποστηρικτικών 
µηχανισµών ΑΠΕ στον τοµέα ηλεκτρισµού 
στην Ελλάδα,  
β)  ανάπτυξη και προβολή του 
οράµατος συµµετοχής του Ελληνικού 
τοµέα ηλεκτρισµού στην εµπορία 
εκποµπών και στους υποστηρικτικούς 
µηχανισµούς ΑΠΕ,  
γ)  διαµόρφωση πλαισίου για την 
εµπορία εκποµπών και τους υποστη-
ρικτικούς µηχανισµούς ΑΠΕ, 
συµπεριλαµβανόµενων των χαρακτη-
ριστικών της αγοράς µε παράλληλο 
καθορισµό της στρατηγικής για την 
εφαρµογή του,  
δ)  ανάδειξη των ευκαιριών ή/και 
εµποδίων µε ταυτόχρονη εφαρµογή της 
τεχνικής (learning by doing) «µαθαίνοντας 
από τη πράξη» στον τοµέα ηλεκτρισµού 
στην Ελλάδα,  



ε)  διάδοση των αποτελεσµάτων του 
έργου στους εµπλεκόµενους και ενδια-
φερόµενους φορείς  
 
Η µεταφορά της διεθνούς εµπειρίας µε την 
συµµετοχή ξένων αναγνωρισµένων 
εµπειρογνωµόνων θα συµβάλει στην 
κατάλληλη και καινοτόµο προσέγγιση του 
έργου, ενώ η συνεργασία του ΚΑΠΕ, της 
ΡΑΕ, του ΕΜΠ, και του ΕΣΗΑΠΕ 
εγγυάται την ολοκληρωµένη εξέταση του 
για την επίτευξη των στόχων του. 
Τέλος, τα αποτελέσµατα του έργου θα 
χρησιµοποιηθούν στην έγκαιρη χρήση και 

λειτουργία των εξεταζόµενων µηχανισµών 
στην χώρας µας. 
 
* Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κ.κ. Μηνάς 
Ιατρίδης τηλ. +30210 6603296 φαξ 
+30210 6603305 e-mail: miatri@cres.gr 
και  
Κων/νος Σιούλας τηλ. +30210 6603264, 
φαξ +30210 6603301, e-mail: 
ksioulas@cres.gr.
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Η εφαρµογή τεχνολογιών Εξοικο-
νόµησης Ενέργειας (ΕΕ)  και Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που 
σέβονται το περιβάλλον µπορεί να έχει 
καθοριστική συµβολή στη βιώσιµη 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού ξενοδοχειακού τοµέα. Για 
το λόγο αυτό το ΚΑΠΕ ανέλαβε την 
υλοποίηση, προσαρµογή στα ελληνικά 
δεδοµένα και ευρεία διάδοση στον 
τουριστικό κλάδο της χώρας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµµατος 
HOTΕST. 
 
Με την εφαρµογή των τεχνολογιών 
αυτών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
επιτυγχάνουν σηµαντικό ποσοστό 
εξοικονόµησης 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. 

 
Το ΚΑΠΕ, έχοντας ήδη υλοποιήσει µε 
επιτυχία σχετικές δραστηριότητες στο 
πρόσφατο παρελθόν και έχοντας, βάσει 
αυτών, προχωρήσει στην παραγωγή 
ειδικών εργαλείων τεχνικής 
υποστήριξης – ενηµερωτικός φάκελος 

εφαρµογών για γρήγορη επιλογή 
ενεργειακού εξοπλισµού, που 
συνοδεύεται από ενδεικτικά case 
studies – είναι πλέον έτοιµο να 
παράσχει πλήρη τεχνική υποστήριξη 
στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία.  
 
Σε εθνικό επίπεδο, το ΚΑΠΕ προωθεί 
την τεχνική υποστήριξη µέσω: 

 Επιτόπιων  επισκέψεων σε 
ξενοδοχειακές µονάδες που 
επιθυµούν να ενηµερωθούν  για τις 
τεχνικές αλλά και τις 
χρηµατοδοτικές δυνατότητες που 
έχουν προκειµένου να αξιοποιήσουν 
τις νέες τεχνολογίες. 

 Υλοποίησης 10 συνολικά 
προµελετών εφαρµογής 
τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ, χωρίς 
καµιά απολύτως επιβάρυνση για 
τους ενδιαφερόµενους. 

 Πραγµατοποίησης εθνικής 
συνάντησης εργασίας, όπου θα 
παρουσιαστούν σε εκπροσώπους 
ξενοδοχειακών µονάδων οι πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΕ 
απευθείας από τις Ευρωπαϊκές 
ενώσεις κατασκευαστών 
εξοπλισµού. 
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 Υλοποίησης µιας ολοκλη-
ρωµένης µελέτης εφαρµογής 
(τεχνική & οικονοµική 
υποστήριξη) σε Ξενοδοχειακή 
Μονάδα, χωρίς καµιά 

 Υλοποίησης µιας ολοκλη-
ρωµένης µελέτης εφαρµογής 
(τεχνική & οικονοµική 
υποστήριξη) σε Ξενοδοχειακή 
Μονάδα, χωρίς καµιά 
επιβάρυνση. 

 
Βασικοί στόχοι του Προγράµµατος 
HOTΕST είναι: 
 
• Η προώθηση και εφαρµογή των 

τεχνολογιών  ΑΠΕ & ΕΕ στον 
τουριστικό τοµέα 

• Η ευρεία συµµετοχή επιχειρηµατιών 
(ιδιοκτήτες τουριστικών και 
ξενοδοχειακών µονάδων, κατά-
σκευαστές και προµηθευτές 
τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ, διπλω-
µατούχοι µηχανικοί και τεχνικοί) για 
την επέκταση της χρήσης και 

εφαρµογής των σχετικών τεχνο-
λογιών στον τουριστικό κλάδο. 

• Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µίας 
στρατηγικής για την προώθηση των 
τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ στον 
ξενοδοχειακό τοµέα σε 5 
Ευρωπαϊκές χώρες 

 
 
Όσοι ιδιοκτήτες ή/και τεχνικοί 
υπεύθυνοι ξενοδοχειακών µονάδων 
επιθυµούν να ενηµερωθούν 
εκτενέστερα, τόσο για το πρόγραµµα 
HOTEST, όσο και για τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ & ΕΕ, µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το ΚΑΠΕ και την 
κα. Ε. Κορµά στο Τµήµα Ανάπτυξης–
Marketing (τηλ: 210 6603319,fax: 210 
6603302, e-mail: ekorma@cres.gr). 
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Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων και 
υφιστάµενων αστικών υπαίθριων χώρων 
µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και την ποιότητα ζωής µέσα 
στις πόλεις ήταν το θέµα της ηµερίδας 
που συνδιοργάνωσαν το ΚΑΠΕ και το 
Εργαστήριο Οικοδοµικής και ∆οµικής 
Φυσικής του Τµήµατος Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης.  

Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του κοινοτικού ερευνητικού 
προγράµµατος RUROS:“Rediscovering 
the Realm of Open Spaces”που 
συντονίζει το ΚΑΠΕ, στις 29 
Ιανουαρίου.   
Την εκδήλωση, η οποία προσέφερε µια 
εναλλακτική πρόταση για την 
αναβάθµιση της ζωής και τη βελτίωση 
της βιωσιµότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, παρακολούθησαν εκπρό-

σωποι φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αρχιτέκτονες και 
εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, επιστή-
µονες και τεχνικοί, αλλά και πολλοί από 
τους ίδιους τους χρήστες των αστικών 
χώρων, οι κάτοικοι των πόλεων.  

Στην ηµερίδα παρουσιάστηκε η εµπειρία 
από το έργο RUROS και η µεθοδολογία 
σχεδιασµού, η οποία αναπτύχθηκε για 
την αναζωογόνηση υφιστάµενων 
αστικών χώρων και τη δηµιουργία νέων, 
υψηλών προδιαγραφών, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις και ανάγκες 
των ανθρώπων που τους χρησιµοποιούν, 
να προστατεύεται το περιβάλλον και να 
δηµιουργούνται συνθήκες χρήσης και 
διαβίωσης που θα αναβαθµίζουν τη ζωή 
µέσα και γύρω από αυτούς.   

Η µεθοδολογία περιλαµβάνει 
καταγραφή και αξιολόγηση των 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 
(µικροκλίµα, θερµική, οπτική και 
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ακουστική άνεση µέσα στους υπαίθριους 
αστικούς χώρους), του κοινωνικού 
περιβάλλοντος (κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά, ανάγκες και απαιτήσεις, 
ιδιαιτερότητες και προσδοκίες των 
χρηστών) και των χαρακτηριστικών του 
αστικού χώρου (αστική µορφολογία). 
Επιπλέον, προτείνει δείκτες και εργαλεία 
που προέκυψαν µετά από εκτεταµένη 
έρευνα, µετρήσεις και καταγραφές σε 14 
αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη 
καθώς και βασικές αρχές σχεδιασµού 
για αναβαθµισµένους υπαίθριους 
χώρους.   

ακουστική άνεση µέσα στους υπαίθριους 
αστικούς χώρους), του κοινωνικού 
περιβάλλοντος (κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά, ανάγκες και απαιτήσεις, 
ιδιαιτερότητες και προσδοκίες των 
χρηστών) και των χαρακτηριστικών του 
αστικού χώρου (αστική µορφολογία). 
Επιπλέον, προτείνει δείκτες και εργαλεία 
που προέκυψαν µετά από εκτεταµένη 
έρευνα, µετρήσεις και καταγραφές σε 14 
αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη 
καθώς και βασικές αρχές σχεδιασµού 
για αναβαθµισµένους υπαίθριους 
χώρους.   

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας 
παρουσιάστηκαν και ολοκληρωµένες 
σχεδιαστικές προτάσεις, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν σε δύο ∆ήµους της χώρας, 

στο ∆ήµο Θέρµης Θεσσαλονίκης και 
στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής.    

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας 
παρουσιάστηκαν και ολοκληρωµένες 
σχεδιαστικές προτάσεις, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν σε δύο ∆ήµους της χώρας, 

στο ∆ήµο Θέρµης Θεσσαλονίκης και 
στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής.    

Τόσο το έργο, όσο και η ηµερίδα 
συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 5ου 
Πρόγραµµα Πλαίσιο-Ενότητα 4 «Πόλη 
του Αύριο και Πολιτιστική 
Κληρονοµιά», πρόγραµµα «Ενέργεια, 
Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη».   

Τόσο το έργο, όσο και η ηµερίδα 
συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 5

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, ∆ρ 
Μαριαλένα Νικολοπούλου (υπεύ-
θυνη έργου), τηλ. 210-6603300, e-
mail:mnikol@cres.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, ∆ρ 
Μαριαλένα Νικολοπούλου (υπεύ-
θυνη έργου), τηλ. 210-6603300, e-
mail:

ου 
Πρόγραµµα Πλαίσιο-Ενότητα 4 «Πόλη 
του Αύριο και Πολιτιστική 
Κληρονοµιά», πρόγραµµα «Ενέργεια, 
Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη».   

mnikol@cres.gr  ή στην Κα 
Νιόβη Χρυσοµαλλίδου, τηλ. :2310 
995665, e-mail:niobe@civil.auth.gr. 
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ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

ΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  SSOOLLTTHHEERRMM  ΜΜΕΕ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ

 
 
 
ις 19 Ιανουαρίου 2004 κατά τη 
άρκεια του συνεδρίου για τις 
νανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο 
ρολίνο, το οποίο διοργανώθηκε από 
ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βραβεύθηκε 
 έργο SOLTHERM EUROPE, στο 
οίο µετέχει το ΚΑΠΕ, ως το καλύτερο 
γο προώθησης των ΑΠΕ, για το έτος 
03, στα πλαίσια των βραβείων της 
αµπάνιας Απογείωσης» (Campaign 

r Take-off). 
 έργο SOLTHERM αποσκοπεί στη 
µιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
α την ανάπτυξη της αγοράς των 
ερµικών Ηλιακών Συστηµάτων (ΘΗΣ) 
ι την επίτευξη των στόχων της 
αµπάνιας Απογείωσης». Μέχρι 
ιγµής στο δίκτυο µετέχουν 50 
γανισµοί και επιχειρήσεις από 10 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σηµαντικό υλικό για την υποστήριξη της 
αγοράς, όπως αναλύσεις των αγορών, 
βάση δεδοµένων µε εργαλεία για τα 
ΘΗΣ, οδηγοί καµπανιών, κλπ. είναι 
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του έργου 
www.soltherm.org. Επιπροσθέτως, για 
την ενίσχυση των πρωτοβουλιών 
προώθησης των αγορών σε εθνικό 
επίπεδο, µε πρωτοβουλία των εθνικών 
εκπροσώπων (το ΚΑΠΕ για την 
Ελλάδα), έχουν συσταθεί εθνικές 
επιτροπές αποτελούµενες από 
παράγοντες της αγοράς. 
Η Ελλάδα, λόγω του γεωγραφικού της 
πλάτους και της ηλιοφάνειας της είναι 
εξαιρετικά ευνοηµένη ως προς τις 
δυνατότητες οι οποίες της παρέχονται 
για την αξιοποίηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας που προσπίπτει στην 
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επιφάνεια του πλανήτη µας και η οποία 
αποτελεί µία ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας που µας προσφέρεται δωρεάν 
σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σήµερα, 
υπάρχουν πολλές τεχνολογικές 
δυνατότητες για την αξιοποίηση της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Ορισµένες από 
τις συνήθεις είναι η παραγωγή ζεστού 
νερού, η θέρµανση και ψύξη χώρων και 
η παραγωγή ηλεκτρισµού. Η 
συνηθέστερη εφαρµογή που απαντάται 
στη χώρα µας είναι η παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης στον οικιακό τοµέα. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση 
Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων (ΘΗΣ), 
τους γνωστούς σε όλους µας ηλιακούς 
θερµοσίφωνες. 
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει 
σηµαντική διείσδυση των θερµικών 
ηλιακών συστηµάτων και 
αντιπροσωπεύει το 27% της ευρωπαϊκής 
αγοράς. Η συνολική εγκατεστηµένη 
επιφάνεια των ηλιακών ξεπερνά 
σήµερα τα 3 εκατοµµύρια 
τετραγωνικά µέτρα στη χώρα µας. Οι 
ετήσιες πωλήσεις ανέρχονται στα 150 
– 200 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα µε 
στόχο να φτάσουν τις 800.000τ.µ. ως 
το έτος 2010. Το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών των εγκατεστηµένων 

συστηµάτων (περισσότερο από το 
95%) αφορά στον οικιακό τοµέα. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των 
νοικοκυριών της Ελλάδας έχει 
εγκαταστήσει τέτοια συστήµατα. 
Οι Ελληνικές βιοµηχανίες παραγωγής 
θερµικών ηλιακών συστηµάτων (ΕΒΗΕ 
και άλλοι) θεωρούνται σήµερα ηγετικές 
στην παγκόσµια αγορά µε σηµαντικές 
εξαγωγές και προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, χαµηλού κόστους και 
µεγάλης διάρκειας ζωής (στις 
περισσότερες περιπτώσεις δίνονται 
εγγυήσεις για περισσότερο από 20 
χρόνια). Αν και τα στοιχεία αυτά είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακά, υπάρχουν 
µεγάλες δυνατότητες περαιτέρω 
διείσδυσης των συστηµάτων αυτών όχι 
µόνο στον οικιακό τοµέα αλλά και στον 
τριτογενή (π.χ. ξενοδοχεία), ιδιαίτερα 
στο δηµόσιο (νοσοκοµεία, γυµναστήρια, 
κλπ.) αλλά και στο βιοµηχανικό τοµέα. 
Χώρες όπως η Γερµανία αλλά και η 
Αυστρία µε περιορισµένη ηλιακή 
ακτινοβολία σε σύγκριση µε την Ελλάδα 
έχουν ήδη αξιοποιήσει σε µεγάλο βαθµό 
τα ΘΗΣ, γεγονός που αποδεικνύει τις 
µεγάλες δυνατότητες περαιτέρω 
ανάπτυξης της αγοράς αυτής και στη 
χώρα µας, 

 

ΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  
ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΕΕΣΣΤΤΗΗΜΜΕΕΝΝΑΑ  

ΤΤ..ΜΜ..  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  
ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΤΤ..ΜΜ..((22000011))  

ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΣΣ  22001100  

ΤΤ..ΜΜ..  ((κκααττ’’  έέττοοςς))  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,700,000 (2001) 900,000 10,000,000 

ΕΛΛΑ∆Α 2,960,000 (2000) 150,000 800,000 

ΑΥΣΤΡΙΑ 2,371,000(2001) 170,000  

ΓΑΛΛΙΑ 554,500 (2001) 35,000  

ΙΣΠΑΝΙΑ 400,000 (2000) 40,000  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία τυπική οικιακή εγκατάσταση για µία τετραµελή 
οικογένεια δεν ξεπερνά σε κόστος τα 1000 Ευρώ. Το κόστος αυτό δεν είναι ιδιαίτερα 
µεγάλο αν αναλογισθεί κανείς τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από τη χρήση αυτών των 
συστηµάτων και τον ιδιαίτερα µεγάλο χρόνο ζωής τους. Εποµένως τα συστήµατα αυτά 
πρέπει να τύχουν µεγαλύτερης αποδοχής από τα ελληνικά νοικοκυριά. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ΕΗ έχουµε τα παρακάτω δεδοµένα για τυπικές εγκαταστάσεις 
Ζεστού Νερού Χρήσης 
 



  
  

ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΣΣΙΙΦΦΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΣΣΙΙΦΦΩΩΝΝΕΕΣΣ  
  

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ 
Euro 

Θερµοσίφωνας 10 
Λίτρων 500C 2000 0,33 0,033 

Θερµοσίφωνας 80 
Λίτρων 500C 4000 2,6 0,26 

Ηλιακός 
Θερµοσίφωνας  Με ηλιοφάνεια 0 0 0 

 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να συµβουλεύονται τους ειδικούς, 
ώστε να επιλέγουν τα καταλληλότερα και ποιοτικότερα συστήµατα, να εµπιστεύονται 
ειδικευµένους τεχνικούς (υδραυλικούς ή τους τεχνίτες των βιοµηχανιών) για ποιοτική 
εγκατάσταση καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες για τη σωστή συντήρηση ώστε να 
επιτυγχάνουν καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
των συστηµάτων. 
Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι: 
 

1. Ζεστό νερό χρήσης δωρεάν. Μία τυπική οικιακή εγκατάσταση υποκαθιστά 
περίπου 1400 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Αυτή η ποσότητα ενέργειας 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 70% των ετησίων αναγκών µίας τετραµελούς 
οικογένειας για ζεστό νερό χρήσης. 

2. Άµεση παροχή ζεστού νερού στη βρύση (ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις οι οποίες 
συνδέονται µε το σύστηµα θέρµανσης). 

3.  Οικονοµικό όφελος για τον χρήστη. Στη διάρκεια ζωής του συστήµατος 
(τουλάχιστον 20 έτη) ο χρήστης όχι µόνο παίρνει πίσω τα χρήµατά του αλλά έχει 
και ένα σηµαντικό πρόσθετο οικονοµικό όφελος.  

4. Προστασία του περιβάλλοντος (υποκαθιστώντας το πετρέλαιο µε «πράσινη» 
ηλιακή ενέργεια). 

Πέραν των παραπάνω υπάρχουν και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως οφέλη στην 
εθνική οικονοµία και ασφάλεια, λόγω της µείωσης των εισαγωγών πετρελαίου, 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη εξαγωγών, κλπ. Για τους λόγους αυτούς 
καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες και παρέχονται κίνητρα από το κράτος, 
ερευνητικά κέντρα (όπως το ΚΑΠΕ), φορείς, οργανισµούς, κ.α., για την περαιτέρω 
διείσδυση των θερµικών ηλιακών συστηµάτων στην ελληνική αγορά. 
Πέραν του οικιακού τοµέα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την 
εφαρµογή αυτών των τόσο ποιοτικών και ωφέλιµων συστηµάτων και σε άλλους τοµείς 
και πρωτίστως στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (όπως νοσοκοµεία, γυµναστήρια, κλπ.), 
στον ξενοδοχειακό και στον βιοµηχανικό τοµέα (όπως σε βιοµηχανίες τροφίµων, κλπ). 
Επίσης πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την αξιοποίηση αυτών των συστηµάτων πέραν 
της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και σε άλλες εφαρµογές όπως τη θέρµανση και την 
ψύξη. 
 
* Το έργο Soltherm Europe χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Altener της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πληροφορίες: ΚΑΠΕ κ. Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Υπεύθυνος Έργου, τηλ: 210 6603286, fax: 210 6603305, e-mail: gmarko@cres.gr, Web: 
www.cres.gr
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ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
  
 Με νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί από τις αρχές ∆εκεµβρίου το ΚΑΠΕ. 
Πρόεδρος : Γιώργος Τζανακάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

 Με νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί από τις αρχές ∆εκεµβρίου το ΚΑΠΕ. 
Πρόεδρος : Γιώργος Τζανακάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

      Αντιπρόεδρος : Νίκος Χατζηαργυρίου, καθηγητής ΕΜΠ       Αντιπρόεδρος : Νίκος Χατζηαργυρίου, καθηγητής ΕΜΠ 

     Μέλη : Αναστάσιος Τσίτσης, Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ,      Μέλη : Αναστάσιος Τσίτσης, Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ, 

                 Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, εκπρόσωπος ∆ΕΗ,                  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, εκπρόσωπος ∆ΕΗ, 

                 Φωκίων ∆εληγιάννης, εκπρόσωπος Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών                   Φωκίων ∆εληγιάννης, εκπρόσωπος Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών  

                 Βασίλης Μπελεσιώτης, σύνδεσµος µε τη  Γενική Γραµµατεία Έρευνας                    Βασίλης Μπελεσιώτης, σύνδεσµος µε τη  Γενική Γραµµατεία Έρευνας   

                 & Τεχνολογίας                  & Τεχνολογίας 

  
 Το  ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ 

(Οργανισµοί Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών) διοργάνωσε στις 16 
Φεβρουαρίου στην Καλαµάτα ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Βέλτιστη 
αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου», µε την υποστήριξη του Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου 
Πελοποννήσου. Στόχος, της ιδιαίτερα επιτυχηµένης εκδήλωσης, ήταν η 
ενηµέρωση εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεων αγροτικών 
συνεταιρισµών, αρχιτεκτόνων και µηχανολόγων µηχανικών, ιδιοκτητών 
κατοικιών κλπ σχετικά µε θέµατα που αφορούν στα πλεονεκτήµατα και τις 
εφαρµογές των σύγχρονων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε 
έµφαση στον τοµέα της βιοµάζας. 

 Το  ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ 
(Οργανισµοί Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών) διοργάνωσε στις 16 
Φεβρουαρίου στην Καλαµάτα ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Βέλτιστη 
αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου», µε την υποστήριξη του Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου 
Πελοποννήσου. Στόχος, της ιδιαίτερα επιτυχηµένης εκδήλωσης, ήταν η 
ενηµέρωση εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεων αγροτικών 
συνεταιρισµών, αρχιτεκτόνων και µηχανολόγων µηχανικών, ιδιοκτητών 
κατοικιών κλπ σχετικά µε θέµατα που αφορούν στα πλεονεκτήµατα και τις 
εφαρµογές των σύγχρονων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε 
έµφαση στον τοµέα της βιοµάζας. 
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