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∆εκέµβριος 2000 ΝΝΕΕΑΑ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ
Νέα διοίκηση απέκτησε το ΚΑΠΕ από τις 3 Νοεµβρίου
2000. Τη θέση της απερχόµενης Προέδρου του ΚΑΠΕ κας
Μάρθας Σηµαντώνη ανέλαβε ο κ. ∆ηµοσθένης Αγορής. Ο
κ. Αγορής, Επικ. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών,
στον τοµέα Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του
τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, είναι µέλος της διοικούσας επιτροπής του
ΤΕΕ και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου Μεγάλων Ηλεκτρικών ∆ικτύων (EE CIGRE).
Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. της ∆ΕΗ και έχει
συµµετάσχει ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος στη διοίκηση
οργανισµών του δηµόσιου τοµέα (ΕΛΚΕΠΑ, ΑΕ
Παραγωγικών Επενδύσεων κ.ά.)

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος
Σταυρακάκης.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η θητεία ορίστηκε τριετής, απαρτίζουν ως µέλη
οι:

Φωκίων ∆εληγιάννης, εκπρόσωπος του ΣΕΒ
Παναγιώτης Λαµάρης, εκπρόσωπος ΕΒΗΕ
Κοµνηνός ∆ιαµαντάρας, εκπρόσωπος της Γ.∆. Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλέξανδρος Παπαρσένος, στέλεχος της ΕΤΕΒΑ
Μαρία Χριστούλα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
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ντρο Ανανεώσιµων
ν Ενέργειας
Ε) και η Ένωση
χανιών Ηλιακής
ειας (ΕΒΗΕ), µε τη
ασία και την
ριξη του Ενερ-
ύ Κέντρου Ν.
ης, πραγµατοποίη-
επιχειρηµατική συ-
η µε θέµα «Χρήση
ών Συστηµάτων
Βιοµηχανία Γαλα-
µικών Προϊόντων».

Στόχος της συνάντησης
υπήρξε η ενηµέρωση των
στελεχών της αγοράς της
Βιοµηχανίας Γαλακτο-
κοµικών Προϊόντων
(παραγωγών, τεχνικών,
µηχανικών, κλπ) για τις
δυνατότητες και τους
τρόπους αξιοποίησης των
θερµικών ηλιακών συστη-
µάτων στην παραγωγική
διαδικασία των βιοµη-
χανιών τους.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης πραγµατο-
ποιήθηκε παρουσίαση των
ηλιακών συστηµάτων
(τεχνικά χαρακτηριστικά,
οφέλη βιοµηχανιών, κλπ.)
από τους κατασκευαστές
τους, αναφέρθηκαν παρα-
δείγµατα από γαλα-
κτοβιοµηχανίες που ήδη
χρησιµοποιούν θερµικά
ηλιακά συστήµατα για τις
ανάγκες της παραγωγής



Εν  Έργω

2

(ΜΕΒΓΑΛ, ΑΛΠΙΝΟ, ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ,
ΤΥΡΑΣ, κλπ), και θα συζητήθηκαν τα
εµπόδια και τα προβλήµατα που τυχόν
υπάρχουν καθώς και οι προοπτικές των
συστηµάτων αυτών στις γαλακτο-
βιοµηχανίες.

Η συνάντηση, πραγµατοποιήθηκε  την
Τρίτη 7 Νοεµβρίου στη Λάρισα, και
αποτέλεσε πολύτιµη πηγή πληροφόρησης
και ενηµέρωσης για τους
ενασχολούµενους στον τοµέα των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Παράλληλα

πρόσφερε δυνατότητες για νέες
συνεργασίες και  συµφωνίες στις
γαλακτοκοµικές παραγωγικές µονάδες.

Οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
µεταφοράς θερµότητας σε βιοµηχανικό
εξοπλισµό, παρουσιάστηκαν αναλυτικά
κατά τη διάρκεια ηµερίδας που
διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, την Παρασκευή
29 Σεπτεµβρίου.

H ηµερίδα, µε τίτλο "Τεχνολογίες
ενίσχυσης µετάδοσης θερµότητας σε
βιοµηχανικό εξοπλισµό" πραγµα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια του κοινοτικού
προγράµµατος "Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες
και ∆ίκτυα" της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της συµµετοχής του
ΚΑΠΕ στο έργο PHETRA (Promotion
of HEat TRAnsfer enhancement
techniques in industrial equipment) σε
συνεργασία µε τους φορείς CEA/GRETh
(Γαλλία), F.I.R.E. (Ιταλία), I.S.T./E.S.T.
(Πορτογαλία) για τη δηµιουργία και
υποστήριξη ενός δικτύου (ETHERACE)
στη Νότια Ευρώπη.

Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τη
συµµετοχή των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων εξοπλισµού µετάδοσης
θερµότητας - ψύξης σε ένα ευρωπαϊκό

∆ίκτυο µαζί µε τεχνολογικούς και
ερευνητικούς φορείς, για την ανταλλαγή
εµπειριών και τεχνογνωσίας. Μέχρι
σήµερα εξήντα πέντε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις συµµετείχαν στο έργο από
τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία
και την Ελλάδα.

Το έργο έδωσε µία καλή ευκαιρία στις
επιχειρήσεις του κλάδου σε συνεργασία
µε τους τεχνολογικούς φορείς να θέσουν
τις βάσεις για την δηµιουργία ενός
∆ικτύου για την ψύξη και τον
κλιµατισµό. Το ∆ίκτυο αρχικά
περιλαµβάνει επιχειρήσεις από τη Νότια
Ευρώπη (Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία
και Ελλάδα). Οι επιχειρήσεις του
κλάδου (κατασκευαστικές, εµπορικές ή
µελετητικές) µέσω του ∆ικτύου έχουν
την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν
επιχειρηµατικές συναντήσεις και να
διερευνήσουν νέες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και συνεργασίες. Η
περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου µε τη
συµµετοχή και άλλων εταιρειών και
χωρών θα δηµιουργήσει σηµαντικά
οφέλη για τις επιχειρήσεις που είναι
µέλη του.   
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ύκονο, το πλέον ανεµόπληκτο
του Αιγαίου, έχει εγκατασταθεί
ο ΚΑΠΕ και το ∆ήµο Μυκόνου
νεµογεννήτρια ισχύος 300 KW,
ριοχή Ανώνυµο της Άνω Μεράς.

µογεννήτρια, η µοναδική µέχρι
ής στο νησί, αναµένεται να
ει 1.100.000 κιλοβατώρες
ς, προσφέροντας εξοικονόµηση
ατ. δρχ. Ήδη κατά το διάστηµα
ρώτου µήνα από την έναρξη
ργίας της τον περασµένο
στο, η παραγωγή ανήλθε σε

0 κιλοβατώρες ηλεκτρικού
τος που διοχετεύεται στο δίκτυο
ΕΗ. Σηµειωτέον ότι η Μύκονος
α ηλεκτροδοτείται από αυτόνοµο
ό παραγωγής της ∆ΕΗ, µε την
τική να ενταχθεί

στο διασυνδεδεµένο σύστηµα στο
άµεσο µέλλον.

Το έργο έχει επιδεικτικό χαρακτήρα
και ο συνολικός προϋπολογισµός του
ανήλθε σε 508.500 ECU. Επιδοτήθηκε
από τη 17η Γενική ∆ιεύθυνση
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
µε ποσοστό 40%, ενώ το ΚΑΠΕ
συµµετείχε µε ποσοστό 15% επί του
συνολικού προϋπολογισµού και
αναλαµβάνει να παρέχει την τεχνική
υποστήριξη και να διενεργεί την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων,
βάσει συµφωνητικού συνεργασίας µε
το ∆ήµο Μυκόνου. Ο εξοπλισµός του
έργου και η εκµετάλλευση της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας,
ανήκουν στη ∆ηµοτική Επιχείρηση
«∆ΕΥΑΜ» της Μυκόνου, που επίσης
συµµετείχε στη χρηµατοδότηση όπως
και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων.

οκήρυξη των Βραβείων του 2000 προχώρησε το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
Ν ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ), στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την
ση της χρήσης Ανανεώσιµης Ενέργειας καθώς και την προβολή της ανάγκης για
γική Χρήση και Εξοικονόµηση Ενέργειας στην χώρα µας. Ο θεσµός των
ν στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία από την καθιέρωση του και κατά τις
ύµενες χρονιές ανέδειξε αξιόλογα έργα και πρωτότυπες επιστηµονικές εργασίες.

τος όµως, περιλαµβάνει και µία νέα κατηγορία, αυτή της καλλίτερης σχολικής
ς, προκειµένου να λειτουργήσουν τα βραβεία ως ένα εργαλείο ενηµέρωσης και
τοποίησης των παιδιών και των εφήβων σε θέµατα που θα παίξουν σηµαντικό
ην ποιότητα ζωής τους, το περιβάλλον και τον κόσµο του µέλλοντος, όπως είναι
εώσιµες πηγές, η ορθολογική χρήση και η εξοικονόµηση ενέργειας.
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Για το 2000 τα  βραβεία / διακρίσεις που
απονεµηθούν θα αφορούν αντίστοιχα:

α. Καλλίτερη ιδιωτική επένδυση έτους
2000.

β. Καλλίτερη πρωτοβουλία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2000.

γ. Καλλίτερη εφαρµογή ερευνητικών
προγραµµάτων από Επιχειρήσεις του
∆ηµόσιου ή του Ιδιωτικού τοµέα του
έτους 2000 (pilot projects).

δ. Καλλίτερη επιστηµονική εργασία
έτους 2000.

ε. Καλλίτερη σχολική εργασία έτους
2000.

Τα βραβεία θα είναι τιµητικά και θα
απονεµηθούν σε ειδική εκδήλωση.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν ιδιωτικές
επιχειρήσεις, φυσικά, και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου
δικαίου.

Η τελευταία ηµέρα υποβολής
υποψηφιοτήτων είναι η
31η Ιανουαρίου 2001.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να απευθυνθείτε στο ΚΑΠΕ, τηλ.
6039900, fax 6039904, κα Φλώρα
Στεφάνου, ή στο ∆ιαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ:
www.cres.gr/press/awards.html .

«Τα επιδεικτ
προοπτικές» 
Πηγών Ενέργ
Holiday Inn.
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ικά και επενδυτικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα, εµπειρία-τάσεις και
 είναι ο τίτλος της  ηµερίδας  που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιµων
ειας  (ΚΑΠΕ), την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο

 ηµερίδας είναι η ενηµέρωση των στελεχών του δηµόσιου και ιδιωτικού
ν πορεία των ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, τις νέες επενδυτικές
ι τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρουσιάζονται στα πλαίσια
ι εθνικών προγραµµάτων.

λωση, η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
ς Ενέργειας (ΕΠΕ), κοινοτικοί εκπρόσωποι και στελέχη του Υπουργείου
α παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των ενεργειακών έργων που έχουν
έχρι σήµερα στην  Ελλάδα, τις τάσεις που διαµορφώθηκαν καθώς και τις
α την ανάπτυξη νέων έργων. Στην παρουσίαση θα περιλαµβάνονται τόσο
 έργα που χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως µέσα από το κοινοτικό πρόγραµµα
ι συνεχίζουν να χρηµατοδοτούνται από το 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο και το
ό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας, όσο και τα επενδυτικά
ηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕ και η χρηµατοδότηση τους θα
ό το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
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Η ηµερίδα απευθύνεται  στους ήδη συµµετέχοντες σε επιδεικτικά και επενδυτικά
ενεργειακά έργα, σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς, τοπική
αυτοδιοίκηση, κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισµού, µεγάλους ενεργειακούς χρήστες
κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,
κ. Ιωάννη Σαντζακλή, τηλ. 6039900, φαξ 6039904, e-mail: isant@cres.gr

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
mailto:isant@cres.gr

