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 Σας εύχοµαι καλά Χριστούγεννα, ένα
καλό και δηµιουργικό καινούργιο
χρόνο και κάθε προσωπική και

επαγγελµατική επιτυχία.

Το διοικητικό Συµβούλιο και εγώ
προσωπικά, ευχόµαστε και ελπίζουµε
ότι το 2001  θα είναι µια καλή χρονιά
για όλους σας και για το ΚΑΠΕ και
θα αποτελέσει σταθµό για την

επίτευξη των κοινών µας στόχων.

             ∆ηµοσθένης Αγορής
                    Πρόεδρος
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ήρυξη των Βραβείων του 2000 προχώρ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ), στα πλαίσια
 της χρήσης Ανανεώσιµης Ενέργειας κα
κή Χρήση και Εξοικονόµηση Ενέργει
 στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία από
ενες χρονιές ανέδειξε αξιόλογα έργα και 

ς όµως, περιλαµβάνει και µία νέα κατηγ
 προκειµένου να λειτουργήσουν τα βραβ
ποίησης των παιδιών και των εφήβων σ
 ποιότητα ζωής τους, το περιβάλλον και
σιµες πηγές, η ορθολογική χρήση και η ε

0 τα  βραβεία / διακρίσεις που
ούν θα αφορούν αντίστοιχα:

ερη ιδιωτική επένδυση έτους

λίτερη πρωτοβουλία της
υτοδιοίκησης έτους 2000.
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 των δραστηριοτήτων του για την
θώς και την προβολή της ανάγκης για
ας στην χώρα µας. Ο θεσµός των
 την καθιέρωση του και κατά τις
πρωτότυπες επιστηµονικές εργασίες.

ορία, αυτή της καλλίτερης σχολικής
εία ως ένα εργαλείο ενηµέρωσης και
ε θέµατα που θα παίξουν σηµαντικό

 τον κόσµο του µέλλοντος, όπως είναι
ξοικονόµηση ενέργειας.

Καλλίτερη εφαρµογή ερευνητικών
ογραµµάτων από Επιχειρήσεις του
µόσιου ή του Ιδιωτικού τοµέα του
υς 2000 (pilot projects).

Καλλίτερη επιστηµονική εργασία
υς 2000.

Καλλίτερη σχολική εργασία έτους
00.



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

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 .

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

Νέο  ∆ιοικητικό Συµ
Πηγών Ενέργειας EL
εξελέγη  ο πρώην Υπ
Τάσος Μαντέλης.

Ο Όµιλος ELFORES 
των προσπαθειών π
Ανανεώσιµων Πηγώ
εξασφάλιση πολιτική
ενδιαφεροµένων και 
βασικές επιδιώξεις το

Στις λοιπές θέσεις του

Ν. Βασιλάκος, ∆ρ. Χ

Group, Αντιπρόεδρος

Π. Γαβριηλίδης, ∆ιπ

Αναπλ. Αντιπρόεδρος

∆. Παπαστεφανάκης

Γ. Περιστέρης, Πολιτ

Ν. Σταυρίδης, Πολιτ

Ενέργειας της ∆ΕΗ, Τ

Γ. Ανεµοδουράς, Χη

Αναπλ. Ταµίας
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βούλιο απέκτησε ο Όµιλος για την διάδοση των Ανανεώσιµων
FORES, την Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2000. Πρόεδρος του νέου ∆Σ
ουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.

ιδρύθηκε το 1995, έχοντας ως βασικό στόχο την υποστήριξη όλων
ου συµβάλλουν στην ταχύτερη και µέγιστη αξιοποίηση των
ν Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η ευρεία αποδοχή και η
ς υποστήριξης στην ιδέα των ΑΠΕ, η ενεργοποίηση όλων των
η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων παραµένουν οι
υ ELFORES.

 ∆Σ εξελέγησαν οµόφωνα οι:

ηµικός Μηχανικός, Γενικός ∆ιευθυντής της Network Consulting

λ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ,

, ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, στέλεχος ΚΑΠΕ, Γραµµατέας

ικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Αναπλ. Γραµµατέας

ικός Μηχανικός, Υπεύθυνος ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών

αµίας

µικός Μηχανικός, Πρόεδρος της «Αιολικά Πάρκα Ελλάδας ΑΕ»,
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Μέλη του ∆Σ εξελέγησαν οι ∆. Αγορής, Επικ. Καθηγητής Παν/µιου Πατρών, Πρόεδρος
ΚΑΠΕ, Α. Ζερβός, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Φραγκούλης, Σύµβουλος ενεργειακών
έργων, Γ. Μπέτζιος, στέλεχος ∆ΕΗ.

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
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