
Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτ
Πηγών Ενέργειας, 
Network of Renew
συνεδρίαση του 
Συµβουλίου στη Σεβί
εξέλεξε ως νέο Πρόεδ
Καθηγητή κ. ∆η
Πρόεδρο του ΚΑΠΕ.

Το γεγονός απο
αναγνώριση εκ µέρ
ενεργειακών κέντρων 
της Ευρωπαϊκής 
συµµετέχουν στο En
γίνεται στην Ελλάδα γ
Πηγές Ενέργειας κα
ΚΑΠΕ.

Η ανάληψη της Πρ
καθίσταται ιδιαίτερα 
παρούσα συγκυρία τη
της αγοράς ηλεκτρική
υλοποίησης του Γ΄ Κ
του οποίου αναµένετα
δυνατοτήτων διάδοση
των φιλικών προς
Ανανεώσιµων Πηγών 

Προτεραιότητα της 
όπως τόνισε ο κ. ∆. 
του προς τα µέλη τ
αποτελεσµατική εν
∆ικτύου για την επίτευ
στόχου να αυξηθ
συµµετοχής των ΑΠΕ
υδροηλεκτρικά, βιο
Ευρωπαϊκό επίπεδο, σ
σήµερα) ως προ
πρωτογενούς ενέργεια
(από 14,3% σήµερα) ω
τοχής στην ηλεκτροπα
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ΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΟΡΗΣ
υο Ανανεώσιµων
EnR (European
ables) κατά τη
∆ιοικητικού του
λλη της Ισπανίας,
ρό του τον Επικ.

µοσθένη Αγορή,

τελεί έµπρακτη
ους των εθνικών
των χωρών µελών
Ένωσης που

R του έργου που
ια τις Ανανεώσιµες
ι του ρόλου του

οεδρίας του EnR
σηµαντική στην
ς απελευθέρωσης
ς ενέργειας και της
ΠΣ, στα πλαίσια
ι η ενίσχυση των
ς και προώθησης

 το περιβάλλον
Ενέργειας (ΑΠΕ).

νέας Προεδρίας,
Αγορής σε οµιλία
ου EnR, είναι η
εργοποίηση του
ξη ως το 2010 του
εί το ποσοστό
 (αιολικά, ηλιακά,
µάζα κλπ.) σε
το 12% (από 6%
ς τη διάθεση
ς και στο 22,1%
ς ποσοστό συµµε-
ραγωγή.

Προκειµένου να προχωρήσει άµεσα το
∆ίκτυο στην επεξεργασία συγκεκριµένων
µέτρων, ο κ. Αγορής προχωρεί στη
συγκρότηση οµάδας στρατηγικού
σχεδιασµού η οποία θα συγκληθεί στη
Λισσαβόνα τον Απρίλιο φέτος.

Καθώς οι πρόσφατες αλλαγές στη δοµή
και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προσδίδουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στη δράση του EnR, στη
συνεδρίαση της Σεβίλλης παραβρέθηκαν
ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών &
Ενέργειας (TREN) κ. Fernando De
Esteban και ο κ. Angel Perez Sainz,
∆ιευθυντής από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Έρευνας.

Το EnR, συνενώνει όλους τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Ενέργειας
(ADEME Γαλλία, AEL Λουξεµβούργο,
BEO Γερµανία, CCE Πορτογαλία,
ΚΑΠΕ Ελλάδα, DEA ∆ανία, ENEA
Ιταλία, ETSU Μεγάλη Βρετανία, EVA
Αυστρία, IDEA Ισπανία, IEC Ιρλανδία,
IFE Νορβηγία, NOVEM Ολλανδία,
STEM Σουηδία, TEKES Φιλανδία) που
έχουν την ευθύνη για τη διάδοση και την
προώθηση των νέων ενεργειακών
τεχνολογιών, µε έµφαση στους τοµείς
των ΑΠΕ και της Ορθολογικής Χρήσης
Ενέργειας στις χώρες τους. Το ∆ίκτυο
διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειρίας,
τεχνογνωσίας και πληροφοριών ανάµεσα
στα µέλη του και λειτουργεί ως γέφυρα
ανάµεσα στις εθνικές δραστηριότητες
των κρατών-µελών και τις δραστη-
ριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οι δυνατότητες ενίσχυσης των
επενδυτικών πρωτοβουλιών που
συµβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος µέσω της εφαρµογής
συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών και
Εξοικονόµησης Ενέργειας στον
τουριστικό τοµέα και ειδικότερα στα
ξενοδοχεία, σε συνδυασµό µε την
προώθηση του θεσµού των «Πράσινων
Σηµαιών», παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα
που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ τον
Ιανουάριο στην Αθήνα.

Την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας
µε θέµα: «Ευκαιρίες του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητας-ΕΠΑΝ για τον
Τουρισµό, την Ενέργεια και το
Περιβάλλον» έκανε µε οµιλία του ο
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος
Χριστοδουλάκης, ενώ συµµετείχαν µε
οµιλίες τους  ο Υφυπουργός Περι-
βάλλοντος κ. Ηλίας Ευθυµιόπουλος, ο
Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Επικ.
Καθηγητής κ. ∆ηµοσθένης Αγορής
κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας έγινε
αναλυτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων του έργου «Πράσινες
Σηµαίες για Πράσινα Ξενοδοχεία» που
αφορά τις προϋποθέσεις καθιέρωσης στη
Ελλάδα του θεσµού απονοµής
«Πράσινων Σηµαιών» σε ξενοδοχεία
που λαµβάνουν µέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος.

Το έργο υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ µε
τη συµµετοχή 36 ξενοδοχείων απ’ όλη
τη χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράµµατος LIFE.

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση
των βασικών παραγόντων της αγοράς
(ξενοδόχων, συµβούλων, µηχανικών,
εταιρειών ενεργειακού και περι-
βαλλοντικού εξοπλισµού κλπ) σχετικά
µε τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τις
επενδυτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αντα-
γωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) και τα µέτρα
που µπορούν να εφαρµοστούν σε µια
ξενοδοχειακή µονάδα προκειµένου αυτή
να ενταχθεί στο υπό ανάπτυξη σύστηµα
της «Πράσινης Σηµαίας», που αποτελεί
ένα εθελοντικό σχήµα περιβαλλοντικής
διαχείρισης στα ξενοδοχεία.

Η εκτεταµένη εφαρµογή τεχνολογιών
Εξοικονόµησης Ενέργειας καθώς και
φιλικών προς το περιβάλλον
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον
ξενοδοχειακό τοµέα θα συµβάλει
σηµαντικά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
ξενοδοχειακού κλάδου διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την ουσιαστική προστασία
του περιβάλλοντος.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ
ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΚΑΠΕ
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ΦΦΙΙΝΝΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ
συνάντηση µε θέµα «Χρήση Ηλιακών Συστηµάτων στις Βιοµηχανίες
είων-Φινιριστηρίων», διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία µε την
ανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), στις 17 Φεβρουαρίου 2001 στο
τρο της HELEXPO, στη Θεσσαλονίκη.

η συµµετείχαν βιοµη-
άδου, προκειµένου να
πό τους κατασκευαστές
στηµάτων για τις
κατάστασης και  αξιο-
ρµικών ηλιακών συστη-
αγωγική διαδικασία.

ρκεια της εκδήλωσης
κε παρουσίαση των
υτών (τεχνικά χαρα-
έλη βιοµηχανιών, κλπ.)
ρά σε υφιστάµενα έργα
ου ήδη χρησιµοποιούν
ά συστήµατα για τις
παραγωγής (ACHAIA
LEGRO, ΚΑΣΤΡΙΝΟ-
π). Παράλληλα ανα-

φέρθηκαν τα εµπόδια και προβλήµατα
που αντιµετωπίζονται και οι
εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και
παρουσιάστηκαν οι προοπτικές των
συστηµάτων αυτών στις βιοµηχανίες.

Η τεχνογνωσία του ΚΑΠΕ σε θέµατα
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόµησης Ενέργειας, καθώς και η
πλούσια εµπειρία της ΕΒΗΕ στην
κατασκευή ηλιακών συστηµάτων σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, συντέλεσαν
ώστε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει
πολύτιµη πηγή πληροφόρησης και να
δηµιουργήσει προοπτικές για νέες
συµφωνίες και επικερδείς συνεργασίες
ανάµεσα στις  παραγωγικές µονάδες
οίνου και βαφείων-φινιριστηρίων.
ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΑΑΙΙΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ

ρρόόγγρρααµµµµαα  LLEEOONNAARRDDOO  DDAA  VVIINNCCII    11999977,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη,,
ΓΓεεννιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττοονν  ΠΠοολλιιττιισσµµόό::

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  SSttrruuccttuurreedd  CCoouurrsseess  &&  SSuuppppoorrttiinngg  MMaatteerriiaall  ffoorr  tthhee
rraaiinniinngg  ooff  EEnnggiinneeeerrss  aanndd  TTeecchhnniicciiaannss  iinn  tthhee  FFiieelldd  ooff  WWiinndd  EEnneerrggyy””
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στα πλαίσια του
eonardo Da Vinci ’97,
το σχεδιασµό και την
εµιναρίου για την
χανικών και Τεχνικών

 Αιολικής Ενέργειας, σε
ον Γερµανικό

οργανισµό DEWI, τον Πορτογαλικό
οργανισµό CCE και τις ελληνικές
εταιρίες ΕΝΤΕΚΑ και ΗΛΙΟ∆ΥΝΑΜΗ.

Η κατάρτιση στα θέµατα της Αιολικής
Ενέργειας αφορά στις επιµέρους
ενότητες της  Μετεωρολογίας και της



Επιλογής Θέσης Εγκατάστασης, της
Τεχνολογίας των Ανεµογεννητριών, της
Ανάπτυξης Αιολικών Πάρκων, καθώς
και της ∆ιαχείρισης και Συντήρησής
τους. Οι ενότητες έχουν επιλεγεί και
σχεδιαστεί κατάλληλα, µε γνώµονα την
παρουσίαση των παραγόντων εκείνων
που επηρεάζουν την απόδοση των
επενδύσεων στην Αιολική Ενέργεια
στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Το σεµινάριο αφορά αφενός τους
Τεχνικούς (Συντηρητές, Εφαρµοστές,

κ.λπ.) και αφετέρου τους Μηχανικούς
(Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, κ.λπ.),
αλλά και άλλους επιστήµονες (π.χ.
Φυσικούς) µε κάποια εξειδίκευση σε
ενεργειακά θέµατα, που ενδιαφέρονται
να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της
Αιολικής Ενέργειας. Θα έχει συνολική
διάρκεια 30 ωρών (5 εργάσιµες µέρες)
και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του
ΚΑΠΕ στην Αθήνα, στο διάστηµα 26 –
30 Μαρτίου 2001 (απογευµατινές ώρες).

Πρόγρ
(offsho
καταστ
συντον
µετέχο

Στόχος
φέρει 
δράση
εκµετά
στην 
Offshor
συγκέν
πληροφ
εκµετά
αξιολό
όσους 
αυτήν.

Τα υπε
να µε
ενέργε
επόµεν
στις 
εγκατα
συνολι
σχεδια
τέτοιω
Σουηδί
ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ    ΑΑΙΙΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
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αµµα για την προώθηση της υπεράκτιας εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας
re wind energy) έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο να την
ήσει µία από τις σηµαντικότερες πηγές ενέργειας. Στο πρόγραµµα, το οποίο
ίζει ο τοµέας Αιολικής Ενέργειας του Πανεπιστηµίου Delft  της Ολλανδίας,
υν οργανισµοί από 13 Ευρωπαϊκές χώρες.

 του προγράµµατος, το οποίο
την ονοµασία «Συντονισµένη

 για την υπεράκτια
λλευση της αιολικής ενέργειας
Ευρώπη» (Concerted Action on
e Wind Energy in Europe), είναι η
τρωση τεχνογνωσίας και
οριών για την  υπεράκτια
λλευση της αιολικής ενέργειας, η
γηση και η διάδοση τους σε
µπορούν να επωφεληθούν από

ράκτια αιολικά πάρκα αναµένεται
ταβληθούν σε σηµαντική πηγή
ιας στο εγγύς µέλλον: στα
α δέκα χρόνια προβλέπεται ότι
ευρωπαϊκές θάλασσες θα

σταθούν αιολικά πάρκα µε
κή ισχύ χιλιάδων MW. Ο
σµός προβλέπει την εγκατάσταση
ν πάρκων στα χωρικά ύδατα της
ας, της ∆ανίας, του Βελγίου και

της Μεγάλης Βρετανίας. Η  ΕΕ για να
υποστηρίξει και να επιταχύνει την
ανάπτυξη τους χρηµατοδοτεί το
πρόγραµµα αυτό, διάρκειας ενάµισι
έτους, που στοχεύει στην συλλογή και
διάδοση πληροφοριακού υλικού και
γνώσεων  για την υπεράκτια
εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας.
Στο υλικό αυτό συµπεριλαµβάνονται
πληροφορίες και στοιχεία για τις
τεχνολογίες πλωτών κατασκευών, την
ενσωµάτωση στα ηλεκτρικά δίκτυα, τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις, καθώς και
για θέµατα πολιτικής. Στους
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα
περιλαµβάνονται ερευνητές, επιχει-
ρήσεις κοινής ωφελείας, ερευνητικά
ιδρύµατα, πανεπιστήµια και σύµβουλοι
επιχειρήσεων.

Το πρόγραµµα εστιάζει στην ευρείας
κλίµακας υπεράκτια εκµετάλλευση
αιολικής ενέργειας µε την χρήση πολύ



µεγάλων ανεµογεννητριών, που
χαρακτηρίζονται από βελτιωµένη
απόδοση, αξιοπιστία και µειωµένη
επίδραση στο περιβάλλον. Κύριος
στόχος είναι να µειωθεί το
ηλεκτροπαραγωγικό κόστος υπεράκτιων
σταθµών αιολικής ενέργειας, ώστε να
γίνει ανταγωνιστικό σε σχέση µε αυτό
των συµβατικών ηλεκτροπαραγωγικών
σταθµών, κάτι το οποίο ήδη έχει
επιτευχθεί µε τους επίγειους σταθµούς
αιολικής ενέργειας.

Η ανάπτυξη της αγοράς  για υπεράκτια
αιολικά πάρκα σε ευρεία κλίµακα θα
δώσει  την ευκαιρία για νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες στους
κατασκευαστές ανεµογεννητριών και
την βιοµηχανία, δηµιουργώντας
παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στους
αντίστοιχους κλάδους.

Η πρόσβαση στην σχετική πληρο-
φόρηση θα είναι ελεύθερη και  θα
παρέχεται µέσα από ιστοσελίδα στο

διαδίκτυο, ειδικές εκθέσεις και
συνάντηση εργασίας που προγραµ-
µατίζεται στο τέλος του 2001.

Στο πρόγραµµα «Συντονισµένη δράση
για την υπεράκτια εκµετάλλευση της
αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη»
συµµετέχουν οργανισµοί και
επιχειρήσεις από τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες: Μεγάλη Βρετανία
(Garrad Hassan & Partners,  Kvaerner
Oil & Gas), ∆ανία (Energi & Miljoe
Undersoegelser-EMU, Risø National
Laboratory), Βέλγιο (Tractebel Energy
Engineering), Ισπανία (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas-CIEMAT),
Ελλάδα (Κέντρο Ανανεώσιµων    
Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ), Γερµανία
(Deutsches Windenergie-Institut–DEWI,
Germanischer Lloyd) κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευ-
θύνονται στο ΚΑΠΕ, ∆ρ. Γεώργιος
Λεµονής τηλ. 6039900, φαξ 6039904,
e-mail: glemon@cres.gr

Το ΚΑΠΕ, 
INFACOMA,
Φεβρουαρίου
µε θέµα: «
Επιχειρήσεω
Συστηµάτων

Στην ηµερίδ
στους κα
Συστηµάτων 
συµµετείχαν 
κλάδου για 
σύγχρονες τ

ΕΕΠΠ
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στα πλαίσια της έκθεσης
 διοργάνωσε στις 17
 στη Θεσσαλονίκη ηµερίδα
∆υνατότητες Ανάπτυξης
ν Παραγωγής Ηλιακών
».

α, η οποία απευθυνόταν
τασκευαστές Ηλιακών
της Βόρειας Ελλάδας,
στελέχη και τεχνικοί του
να ενηµερωθούν για τις
εχνολογικές απόψεις και

τάσεις, καθώς και για νέες προοπτικές
στις εφαρµογές συστηµάτων και στις
συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν παρά-
γοντες της Ένωσης Βιοµηχανιών
Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ). Μετά τις
εισηγήσεις επακολούθησε συζήτηση για
την εξέλιξη και τα προβλήµατα του
κλάδου, η οποία έδωσε την ευκαιρία για
την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και
εµπορικών σχέσεων µεταξύ των
εταιρειών.
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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

