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Το ηλεκτρονικό Newsletter «Εν Έργω», είναι µια νέα
πρωτοβουλία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, αυτή τη φορά στον χώρο της επικοινωνίας.
Το ΚΑΠΕ, µε την έκδοση του Newsletter, στοχεύει
στην δηµιουργία µιας αξιόπιστης πηγής πληροφοριών
και ειδήσεων, ενός σύγχρονου τρόπου ενηµέρωσης
και επικοινωνίας ανάµεσα στους φορείς και τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
ενέργειας και κυρίως στις νέες, φιλικές προς το
περιβάλλον, τεχνολογίες των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόµησης Ενέργειας.

Στις σελίδες του «Εν Έργω» θα υπάρχουν
πληροφορίες  για όλες τις δραστηριότητες του ΚΑΠΕ,
τα προγράµµατα και τα έργα που υλοποιεί, τα συνέδ
ηµερίδες που διοργανώνει αλλά και σηµαντικά νέα και ε
εξελισσόµενο τοµέα της ενέργειας.

Ελπίζουµε ότι και αυτή η προσπάθειά µας θα συναντήσ
αποδοχή σας και θα αποτελέσει ένα χρήσιµο 
συνεισφέροντας  στην ευρύτερη διάδοση και προώθησ
τεχνολογιών αλλά και την ανάπτυξη γόνιµων και αποδοτι

Μάρθα Σηµαντώνη
Πρόεδρος ∆.Σ. ΚΑΠΕ

Σε πλήρη λειτουργία
βρίσκεται πλέον το
νεοϊδρυθέν γραφείο του
ΚΑΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
Το γραφείο στεγάζεται
στους χώρους του
Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών
Ερευνών, και έχει ως
κύρια αποστολή του την
υποστήριξη του έργου
και των δραστηριοτήτων
του ΚΑΠΕ στην περιοχή
της Βόρειας Ελλάδας.
Στο πλαίσιο των ευρύ-
τερων δραστηριοτήτων

του Γραφείου εντάσ-
σονται  η προώθηση των
ΑΠΕ και η διάδοση των
τεχνολογιών Εξοικονό-
µησης Ενέργειας καθώς
και η πληρέστερη
ενηµέρωση των ενδια-
φεροµένων επενδυτών
για την αξιοποίηση
κοινοτικών πόρων από το
Γ΄ ΚΠΣ.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στον τοµέα της Γεω-
θερµίας, καθώς µεγάλο
µέρος του γεωθερµικού
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Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας

ΚΑΠΕ

 19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος
190 09 Πικέρµι Αττικής

Τηλ. 6039900
Fax. 6039905

http://www.cres.gr
ρια, τα σεµινάρια και τις
ιδήσεις από τον ραγδαία

ει το ενδιαφέρον και την
εργαλείο ενηµέρωσης,

η των νέων ενεργειακών
κών συνεργασιών.

ναµικού της χώρας
τοπίζεται στην πε-
οχή της Βόρειας
λλάδας.

α περισσότερες πλη-
φορίες οι ενδιαφε-
µενοι µπορούν να
ικοινωνούν µε το
αφείο του ΚΑΠΕ Β.
λλάδας, Χάψα 1
εσσαλονίκη, τηλ.  031-
3790, φαξ 031-
1635, κ. ∆ηµήτρης
ενδρινός.
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Οι οργανισµοί ADEME, WIP και ΕΤΑ Florence
διοργανώνουν Ευρωπαϊκό συνέδριο µε τον τίτλο
«ALTENER 2000 (CAMPAIGN FOR TAKE OFF)», υπό
την αιγίδα της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Έν
πρόγραµµα ALTENER είναι ένα σηµαντικό εργαλείο της Ε
για την υποστήριξη και παρακολούθηση  της Ευρωπαϊκής Πο

Το συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση τόσο της προόδο
σήµερα από τα Κράτη- Μέλη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ό
παραγόντων για την ανάπτυξή τους, την παρουσίαση των 
ΑΠΕ καθώς και αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια
ALTENER και την προώθηση των συνεργασιών.

Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις 23-25 Οκτωβρίου 2
της Γαλλίας και  απευθύνεται σε φορείς που αναπτύσσουν 
σε όσους συµµετέχουν ή θέλουν να συµµετάσχουν στο πρ
σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, βιοµηχανίες, οικονοµικά 
Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε σ
Σαντζακλή, τηλ. 6039900, fax 6039904, e-mail: isant@c
Florence  Ms Angela Grassi, tel. +39-055-500 2174 
mail:eta.fi@etaflorence.it

Πληροφορίες υπάρχουν επίσης στις ακόλουθες διευθύνσεις 
www.etaflorence.it,

www.wip-munich.de,
www.ademe.fr

Συνάντηση µε θέµα “Energy
Efficiency in Central and Eastern
Europe” πραγµατοποίησε το ΚΑΠΕ
στις 2 Οκτωβρίου 2000, στις
εγκαταστάσεις του στο Πικέρµι. Η
συνάντηση διοργανώθηκε στα
πλαίσια του προγράµµατος “Energy
Efficiency 21” της Οικονοµικής
Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη
(UN/ECE).

Σκοπός της 
ενηµέρωση τω
τις ευκαιρίες κα
παρουσιάζοντα
την βελτίωση
απόδοσης σε 
δηµόσιου φωτισ
στις χώρες 
Ανατολικής 
συγκεκριµένα 
Ρωσία, Καζακ
Λευκορωσία.
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ωσης. Το Κοινοτικό
υρωπαϊκής Ένωσης
λιτικής για τις ΑΠΕ.

υ που έχει γίνει µέχρι
σο και των βασικών
υφιστάµενων έργων
 των προγράµµατος

000 στην Τουλούζη
πολιτική για τις ΑΠΕ,
όγραµµα ALTENER,
ιδρύµατα, καθώς και

το ΚΑΠΕ κ. Ιωάννη
res.gr ή στην ETA
fax+39-55-573425,e-

στο διαδίκτυο:

συνάντησης ήταν η
ν ενδιαφεροµένων για
ι τις δυνατότητες που
ι για επενδύσεις για
 της ενεργειακής
έργα τηλεθέρµανσης,
µού και νοσοκοµείων
της Κεντρικής και
Ευρώπης και
στη Βουλγαρία,

στάν, Ουκρανία και

ΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

mailto:isant@cres.gr
mailto:eta.fi@etaflorence.it
http://www.etaflorence.it/
http://www.wip-munich.de/
http://www.ademe.fr/


Από πλευράς ΚΑΠΕ, η πρόεδρος κ. Μάρθα Σηµαντώνη υπογράµµισε την ανάγκη
για εξοικονόµηση ενέργειας σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα δε στις χώρες του
προγράµµατος ΄που είναι γνωστό πως υπάρχει υψηλός δείκτης ενεργειακής
έντασης.

Από πλευράς UN/ECE µίλησε ο F. Romig, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το
πρόγραµµα και ανέλυσε τους τρόπους χρηµατοδότησης των διάφορων φάσεων
του προγράµµατος, καθώς και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες διείσδυσης και τις
δυνατότητες νέων διεθνών συνεργασιών που παρέχονται, τόσο για τον ιδιωτικό
όσο και για δηµόσιο τοµέα, στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος.

Απώτερος στόχος του προγράµµατος “Energy Efficiency 21”, είναι η δηµιουργία
ενός κλίµατος ευνοϊκού για επενδύσεις, σε έργα οικονοµικά αποδοτικά, που
στοχεύουν στην βελτίωση της  ενεργειακής αποδοτικότητας, συνεισφέροντας έτσι
στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φαινοµένου του θερµοκηπίου.

Υ

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ
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«∆είκτες Ενεργειακής Αποδο-
τικότητας – ODYSSEE  (Φάση 6) –
Η κατάσταση στην Ελλάδα» είναι
το θέµα της ενηµερωτικής ηµερίδας
που διοργανώνει το ΚΑΠΕ την
Πέµπτη 19 Οκτωβρίου 2000, στο
ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα.

Η ηµερίδα διοργανώνεται στα
πλαίσια του προγράµµατος SAVE
και θα συµµετάσχουν Ευρωπαϊκοί
οργανισµοί που ασχολούνται µε την
ενέργεια (ADEME, ENERDATA,
BEO, ISI κ.α.) και η EUROSTAT.

Στόχος της ηµερίδας είναι η
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για
τους ∆είκτες Ενεργειακής
Αποδοτικότητας σε όλους τους
τοµείς δραστηριότητας στη χώρα
µας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε το ΚΑΠΕ, κ.
Μηνάς Ιατρίδης τηλ.6039990,
e-mail: miatri@cres.gr
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• 
ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕ
ΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΕΕ
οτροφίες σε υποψήφιους
άκτορες, που θα εκπονήσουν τη
τριβή τους σε θέµατα ΑΠΕ,
ήγησε για πρώτη φορά φέτος το
Ε, σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ της
ας, ύστερα από σχετική
φαση του ∆.Σ. του Κέντρου.

τά την ολοκλήρωση της
δικασίας αξιολόγησης των
οψηφιοτήτων,   από την ειδική
ιστηµονική επιτροπή που όρισε
ΚΑΠΕ, εγκρίθηκε η χορήγηση
οτροφιών στους:

Αικατερίνη Μπαξεβάνου,
Μηχανολόγο Μηχανικό, MSc, µε
επιβλέποντα καθηγητή τον κ.
Νικόλαο Βλάχο, Καθηγητή του
τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχανικών Βιοµηχανίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η
προτεινόµενη διδακτορική
διατριβή θα εκπονηθεί στην
επιστηµονική περιοχή της
«Αεροδυναµικής και Αερο-

mailto:miatri@cres.gr
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ελαστικότητας των Πτερυγίων
Ανεµογεννητριών».

• Ευάγγελο Ζαγοράκη, Φυσικό,
µε επιβλέποντα καθηγητή τον κ.
Σπυρίδωνα Βουτσινά, Επίκουρο
Καθηγητή του ΕΜΠ, Τµήµα
Μηχανολόγων, Τοµέας Ρευστών.
Το αντικείµενο της προτεινόµενης
διδακτορικής διατριβής είναι η
«Ανάπτυξη Τρισδιάστατης Θε-
ωρίας Οριακού Στρώµατος σε
Περιστρεφόµενα Πτερύγια και η
Εφαρµογή της στην Πρόλεξη της
Αεροδυναµικής Συµπεριφοράς
Ανεµογεννητριών Οριζοντίου
Άξονα».

Οι υποτροφίες, είναι τριετούς
διάρκειας, προκηρύσσονται κάθε
χρόνο και χορηγούνται σε
πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η
διατριβή πρέπει να κινείται στο πεδίο
της εφαρµοσµένης έρευνας, να έχει
ως αντικείµενο τη βελτίωση και
περαιτέρω ανάπτυξη των
τεχνολογιών ΑΠΕ και η υποβολή της
υποψηφιότητας γίνεται µέσω του
ΑΕΙ, µε τη σύµφωνη γνώµη του
επιβλέποντος καθηγητή.

                          

Νέα, ενηµερωµένη έκδοση του Ενεργειακού Καταλόγου, στον οποίο
παρουσιάζονται όσοι ασχολούνται µε τις ΑΠΕ, µε την ιδιότητα του µελετητή-

σχεδιαστή, κατασκευαστή-συντηρητή και του εµπόρου-προµηθευτή αντίστοιχα,
πραγµατοποιεί το ΚΑΠΕ.

Ο κατάλογος αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόµενο, ο οποίος
µέσα απ’ αυτόν µπορεί να ενηµερωθεί για έργα που έχουν υλοποιηθεί, και να
γνωρίσει τις εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε αυτά.

Το ΚΑΠΕ µε την δηµιουργία του ενεργειακού καταλόγου, στοχεύει στην
πληρέστερη ενηµέρωση και συνεπακόλουθα  στην διευκόλυνση του έργου και
των δραστηριοτήτων όλων  των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τις ΑΠΕ.

Ο κατάλογος είναι δοµηµένος µε βάση:

 Την Κατηγορία της Ανανεώσιµης Ενέργειας και την αντίστοιχη τεχνολογία
αξιοποίησής της

 Το Είδος ∆ραστηριότητας των  εµπλεκοµένων επαγγελµατιών
 Την Εµπειρία από έργα που έχουν υλοποιηθεί

O «Ενεργειακός Κατάλογος 2000», είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ,
στη διεύθυνση: http://www.cres.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
Τµήµα Marketing & Επικοινωνίας του ΚΑΠΕ,κ. Ιωάννη Μαυρογιάννη, τηλ:

6039900, fax: 6039904,

 e-mail: jmavro@cres.gr .

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    22000000
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Αν νοµίζετε ότι το «Εν Έργω» ενδιαφέρει
και κάποιο συνάδελφο, συνεργάτη ή φίλο
σας παρακαλούµε να στείλετε τα
στοιχεία του στο e- mail : aparalik@cres.gr

ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :
E-MAIL :

mailto:aparalik@cres.gr

