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τική λειτουργία τέθηκε µε
επιτυχία το Επιδεικτικό
ρκο που εγκατέστησε, στην
ία Μαρίνα του Λαυρίου, το
αιολικό πάρκο συνδέθηκε µε
ιανοµής της ∆ΕΗ, στην οποία
ο ηλεκτρικό ρεύµα που
πό 3 ανεµογεννήτριες.
η ανάπτυξή του, εντός 2
ίπου, το πάρκο θα έχει
ένη ισχύ 3 MW (περίπου)
αράγει ετησίως 7,6 GWh
 ρεύµατος.
ει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ
θηγητής κ. ∆ηµοσθένης
όκειται για το πρώτο αιολικό
 δηµιουργείται στην Αττική,
ουργία του οποίου προκύπτει
ικό περιβαλλοντικό όφελος.
 σε σύγκριση µε ένα
 σταθµό ηλεκτρο-
 µε diesel, το Αιολικό
εριορίζει τις εκποµπές
του άνθρακα κατά 6.000

 διοξειδίου του θείου κατά
ς ανά έτος, ενώ θα
σει και 2.000 τόνους
σε ετήσια βάση. (Τα

µεγέθη σε σχέση µε έναν
νιτικό σταθµό είναι 13.000
νοι και 15.000 τόνοι).
κατάστασης και λειτουργίας
τικού Αιολικού Πάρκου έχει
ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
του Υπουργείου Ανάπτυξης
.8) και χρηµατοδοτείται στο
υ Β΄ ΚΠΣ, µε ανάδοχο το
 συνολικός του προϋπο-
επερνά το 1,4 δις δρχ. Το
κο θα αποτελείται από 5 Α/Γ
ν τεχνολογιών ισχύος 500
υ η κάθε µία. Τρεις από τις
 εµπορικές (1 σταθερού
50 kW χώρα προέλευσης

∆ανία, 1 µεταβλητού βήµατος 660 kW
χώρα προέλευσης ∆ανία και 1
µεταβλητού βήµατος µεταβλητών
στροφών 500 kW, χώρα προέλευσης
Γερµανία), ενώ οι δύο άλλες είναι
ελληνικού σχεδιασµού και κατασκευής
(ΠΥΡ-ΚΑΛ, σταθερού βήµατος,
µεταβλητών στροφών, 500 και 600 kW
αντιστοίχως).
Η δηµιουργία του αιολικού σταθµού
(Επιδεικτικός Σταθµός Αιολικών
Τεχνολογιών) εξυπηρετεί µεταξύ άλλων,
τους εξής στόχους:

 αξιολόγηση των διαφόρων
τεχνολογιών Α/Γ στις συνθήκες
της χώρας και ειδικότερα σε
σύνθετη τοπογραφία,

 αξιολόγηση των διαφόρων
µεθόδων ανάλυσης, µέτρησης
και πιστοποίησης των Α/Γ και
διερεύνηση των προβληµάτων
λειτουργίας και ελέγχου τους,

 εκπαίδευση νέων µηχανικών και
φοιτητών σε διάφορες
τεχνολογίες Α/Γ.

Σηµειωτέον ότι η Αττική έχει σηµαντικό
αιολικό δυναµικό και η ανάπτυξη
Αιολικών Πάρκων, σωστά ενταγµένων
στο Αττικό περιβάλλον, µπορεί να
αποτελέσει µία ενεργειακά και
περιβαλλοντικά βέλτιστη πρόταση, αφού
η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται
κοντά στις θέσεις κατανάλωσης µε
καµία εκποµπή ρύπων στην ατµόσφαιρα.
Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται
αρµονικότατα τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και ΠΕΧΩ∆Ε.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας το
ΚΑΠΕ µε τον Οργανισµό Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας, συντάσσουν µία
εµπεριστατωµένη µελέτη για την άριστη
ένταξη αιολικών πάρκων στην Αττική,
µε σεβασµό στο περιβάλλον και στους
αρχαιολογικούς θησαυρούς της.



Το ΚΑΠΕ, έχοντας ως στόχο του την
προώθηση της χρήσης συστηµάτων
Ανανεώσιµων Πηγών και
Εξοικονόµησης Ενέργειας, ανέλαβε τον
συντονισµό µιας δραστηριότητας µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τοµέα της
τυποποίησης ηλιακών θερµικών
συστηµάτων.

Συγκεκριµένα, από το 1994, λειτουργεί
την Γραµµατεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312
«Θερµικά ηλιακά συστήµατα και
στοιχεία τους». Η Γραµµατεία
ανατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό
οργανισµό CEN στον Ελληνικό
Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο
οποίος την εκχώρησε στο ΚΑΠΕ. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι πρόκειται για την
µοναδική επιτροπή, µεταξύ περίπου 400
Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών, που
έχει ανατεθεί στον ΕΛΟΤ.

Σκοπός της επιτροπής υπήρξε η
εκπόνηση 8 Ευρωπαϊκών Προτύπων που
αφορούν ορολογία, απαιτήσεις,
χαρακτηριστικά και µεθόδους δοκιµών
για ηλιακά συστήµατα και στοιχεία τους.
Η ανάπτυξη αυτών των προτύπων
πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια ευρεία
Ευρωπαϊκή συνεργασία όλων των
εµπλεκοµένων µερών (κατασκευαστές,
εργαστήρια δοκιµών, πανεπιστήµια και
φορείς τυποποίησης).

Σήµερα, και τα οκτώ εν λόγω πρότυπα
έχουν ήδη γίνει αποδεκτά κατά την

διαδικασία της Επίσηµης Ψήφισης και
βρίσκονται στη φάση της τελικής
έκδοσης από την CEN. Η οριστική
αποδοχή των προτύπων αποτελεί µια
σηµαντική επιτυχία του ΚΑΠΕ σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς
µόλις ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ψηφιστεί, αποκτά ισχύ Εθνικού
Προτύπου για τις 19 χώρες µέλη της
CEN.  Έτσι, σε κάποιες χώρες όπως η
Ισπανία, η συµµόρφωση µε τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα αποτελεί
προϋπόθεση για επιδότηση ηλιακών
εγκαταστάσεων από εθνικά
προγράµµατα. Αντίστοιχη κατάσταση
αναµένεται να διαµορφωθεί και στην
Ελλάδα, ενόψει του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας
(ΕΠΑΝ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης.

Η ύπαρξη τεχνικών προτύπων αποτελεί
ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση
των θερµικών ηλιακών συστηµάτων. Η
εφαρµογή τέτοιων τεχνικών
προδιαγραφών επιτρέπει την βελτίωση
της ποιότητας των προϊόντων, εµποδίζει
την πρόσβαση στην αγορά προϊόντων
κακής ποιότητας και έτσι ενισχύει την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα
προϊόντα που ικανοποιούν τις
προδιαγραφές. Επιπλέον, είναι φανερή η
σηµασία προτύπων για ηλιακούς
συλλέκτες για την Ελλάδα, λόγω της
µεγάλης ηλιοφάνειας και της εύρωστης
βιοµηχανίας ηλιακών συστηµάτων.

Το Κ
Περιφ
την Ε
Ενέργ

ΑΑ

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ
ΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ,,  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
έντρ
ερει
λλάδ
ειας 
ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ
Εν  Έργω

2

ο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία µε τα
ακά Ενεργειακά Κέντρα, ξεκινά εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού σε όλη
α για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) την Ορθολογική Χρήση
(ΟΧΕ) και την Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΕ).



Την έναρξη της καµπάνιας
σηµατοδότησε η διοργάνωση «Ηµέρας
της Ενέργειας», κατά τη διάρκεια της
οποίας το Κέντρο παρέµεινε ανοικτό για
όλους και ειδικότερα για τους νέους και
δέχθηκε επισκέψεις σχολείων από όλη
την Αττική (δηµοτικά σχολεία Ραφήνας,
Πικερµίου, Ν. Φαλήρου κ.ά.), οµάδων
φοιτητών, σπουδαστών και άλλων
ενδιαφεροµένων.

Η διοργάνωση αυτή, επισηµαίνει ο
Πρόεδρος του ΚΑΠΕ ∆ηµοσθένης
Αγορής, αποτέλεσε το πρώτο βήµα σε
µία µεγάλη προσπάθεια που ξεκινά το
Κέντρο σε συνεργασία µε τα
Περιφερειακά Ενεργειακά Κέντρα σε
όλη την Ελλάδα, για ενηµέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού. Η
ιδιαίτερη επιτυχία µε την οποία
στέφθηκε η εκδήλωση, και κυρίως το
ενδιαφέρον και η ενεργή συµµετοχή των
παιδιών, επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα
υιοθέτησης πρωτοβουλιών προωθούν τις
ανανεώσιµες πηγές και την
εξοικονόµηση ενέργειας, δίνοντας

έµφαση στις επιπτώσεις από την
κατανάλωση της στην καθηµερινή ζωή
και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις  περιε-
λάµβαναν ξενάγηση στους χώρους και
τα εργαστήρια του Κέντρου,
παρουσίαση multimedia εφαρµογών,
επίδειξη ενεργειακού λεωφορείου και
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, παρουσίαση
επιδεικτικών εφαρµογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΕ,
διανοµή έντυπου και οπτικοακουστικού
υλικού, κ.ά. Στα πλαίσια της
διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε στο ΚΑΠΕ
και η έκθεση αιολικών γλυπτών του
γλύπτη κ. Καβαλιεράτου.

Η εµπειρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, που είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
τον µαγικό κόσµο της ενέργειας, να
εκφράσουν και να συζητήσουν τις
απορίες τους αλλά και να απεικονίσουν
µε πολύχρωµες ζωγραφιές τις
εντυπώσεις τους.

 ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΗΗ  PPOOSSTT
Το πρώτο βραβείο απέσ
Ορθολογικής Χρήσης και 
από τη ∆ιατµηµατική Μον
µε τίτλο «Εφαρµογή των 
συγκεκριµένο poster παρε
κανονισµού όσο και στα 
ακολουθεί η ενεργειακή πι
αυτών.

  ««ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ 
Με επιτυχία ολοκληρώθη
Αειφόρου Ανάπτυξης µε 
διοργανώθηκε από το Κ
Ανάπτυξη και τη ∆ιαχείρισ
εργασιών του Εργαστη
πανεπιστηµιακοί, εκπρόσω
ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ
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EERR  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΠΠΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ  RREENNEESS
πασε το poster του ΚΑΠΕ µε θέµα το νέο Κανονισµό
Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Συνέδριο που διοργανώθηκε
άδα Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων του ΕΜΠ (RENES)
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας». Οι πληροφορίες, που το
ίχε, αφορούσαν τόσο στους στόχους του σύγχρονου εθνικού
στοιχεία της ενεργειακής  µελέτης µετά από την οποία θα
στοποίηση των κτιρίων και η έκδοση ενεργειακής ταυτότητας

 ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΟΟΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ»»
καν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Σεναρίων
θέµα «Ενέργεια από Αγροτοβιοµηχανικά Απόβλητα» που
ΑΠΕ, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο για την Αειφόρο
η των Φυσικών Πόρων (ΙΝ.ΦΥ.ΠΟ.). Κατά τη διάρκεια των
ρίου, στις οποίες συµµετείχαν ειδικοί επιστήµονες,
ποι της βιοµηχανίας, κ.ά, επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός των
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σηµαντικότερων εµποδίων για την υλοποίηση σχηµάτων ενεργειακής αξιοποίησης
αποβλήτων καθώς  και  των κυριότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  SSAAVVEE
ΚΚΑΑΙΙ  AALLTTEENNEERR

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, διοργάνωσε στις 2 Απριλίου,
ενηµερωτική συνάντηση για την νέα προκήρυξη υποβολής προτάσεων, στα πλαίσια των
προγραµµάτων SAVE και  ALTENER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράµµατα
SAVE και  ALTENER υποστηρίζουν οικονοµικά προτάσεις (µελέτες, πιλοτικές δράσεις,
δίκτυα για την ανταλλαγή εµπειρίας και τεχνογνωσίας κ.α.) που αφορούν στην διάδοση
και προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ και ΟΧΕ και απευθύνονται σε φορείς και
επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ενέργειας.

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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