
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες της ηµερίδας µε θέµα
«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε
"Έξυπνα Κτίρια" µε τη χρήση
Αποκεντρωµένου Συστήµατος Ενερ-
γειακής ∆ιαχείρισης (ΕΙΒ) –
Εφαρµογές στα Ελληνικά
Ξενοδοχεία» που διοργάνωσε το
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, µε την υποστήριξη της
ABB Α.Ε., των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων ASTIR PALACE
HOTELS και της τεχνικής εταιρίας
Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
Η ηµερίδα  πραγµατοποιήθηκε στις 19
Νοεµβρίου 2001 στο ξενοδοχείο ASTIR
PALACE, στο πλαίσιο του έργου
‘‘Development of an Energy
Management System for Hotels using
standard Sensor/Actuator components
and the European Installation Bus’’ του
προγράµµατος CRAFT-JOULE της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
συγκεκριµένο έργο είχε ως στόχο τη
µελέτη και ανάπτυξη συστήµατος
εξοικονόµησης ενέργειας στα
ξενοδοχεία, µέσω της ενεργειακής
διαχείρισης του µηχανοστασίου και των
δωµατίων, µε τη χρήση του συστήµατος
EIB (European Installation Bus - Smart
Buildings).

Τους θερµούς χαιρετισµούς και την
υποστήριξη του Υπουργού Ανάπτυξης
κ. Α. Τσοχατζόπουλου,  σε κάθε
δραστηριότητα που προωθεί τις
σύγχρονες φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας
και συνεισφέρει παράλληλα στις
προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού
τοµέα, µετέφερε στους παρευ-
ρισκοµένους ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ επ.
Καθηγητής ∆ηµοσθένης Αγορής. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης
απονεµήθηκαν τιµητικές διακρίσεις στα
ξενοδοχεία Astir Palace
Βουλιαγµένης, για την επιτυχηµένη
εφαρµογή του συστήµατος EIB καθώς
και Elounda Beach και Elounda Bay
για την εκπόνηση ενεργειακής µελέτης
µε σκοπό την εγκατάσταση του
συστήµατος EIB στα ξενοδοχεία του
Οµίλου Μαντωνανάκη.

Στην ηµερίδα συµµετείχαν  ξενοδόχοι
και στελέχη ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων από όλη την Ελλάδα,
εταιρίες συµβούλων και διαχείρισης
έργων, επενδυτικές και κατασκευ-
αστικές εταιρίες και διπλωµατούχοι
µηχανικοί που ασχολούνται µε σχετικά
έργα.

Ολοκληρωµέν
προς τη χωρο
µετά από σχετ
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 προτάσεων που περιλαµβάνουν την εκπόνηση προδιαγραφών ως
και λειτουργία των αιολικών πάρκων επεξεργάζεται το ΚΑΠΕ
ία του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Βασικός στόχος, αναφέρει ο Πρόεδρος
του ΚΑΠΕ κ. ∆ηµοσθένης Αγορής,
είναι η αισθητική ένταξη των αιολικών
εγκαταστάσεων στο τοπίο, µε την
παράλληλη προστασία της ποιότητας
ζωής στις τοπικές κοινωνίες όπου
λειτουργούν αιολικά πάρκα, απο-
τρέποντας τη δηµιουργία φαινοµένων
οπτικής ή ακουστικής όχλησης.
Η θέσπιση προδιαγραφών για την
αρµονική λειτουργία των αιολικών
πάρκων, αναµένεται να συµβάλει
καθοριστικά στην απρόσκοπτη
ανάπτυξή τους στη χώρα µας, που είναι
εξαιρετικά προικισµένη σε αιολικό
δυναµικό. Εξάλλου, συχνότατα οι
ανεµογεννήτριες τοποθετούνται σε
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
(νησιά, τουριστικές περιοχές) και η

παρουσία τους θα πρέπει όχι µόνο να
µην προσβάλλει αλλά αντιθέτως να
αναβαθµίζει αισθητικά το τοπίο.
Στο έργο της σύνταξης προδιαγραφών,
που αναλαµβάνει το ειδικευµένο
επιστηµονικό δυναµικό του ΚΑΠΕ,
καλούνται να συµµετάσχουν
εµπλουτίζοντάς το µε τη δική τους
εµπειρία, καταξιωµένοι επιστήµονες /
αρχιτέκτονες – πολεοδόµοι και
διακεκριµένοι καλλιτέχνες του χώρου
των εικαστικών τεχνών.
Τα αποτελέσµατα αυτής της συλλογικής
προσπάθειας θα τεθούν υπόψη
αρµόδιων µαζικών φορέων προκειµένου
να εκφράσουν τις απόψεις τους, πριν
την οριστική διαµόρφωση και αποδοχή
τους.
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ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  SSMMSS  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
Εν  Έργω

2

τα ο Τοµέας Αιολικής Ενέργειας
ΠΕ έθεσε σε λειτουργία ένα
κό σύστηµα το οποίο ελέγχεται
αρακολουθείται, µε χρήση
των SMS κινητής τηλεφωνίας.
τηµα έχει ήδη εγκατασταθεί στον
στό του Αιολικού Πάρκου του
 στον οποίο γίνονται µετρήσεις
ογικών µεγεθών (ταχύτητα
, διεύθυνση, τύρβη, θερµοκρασία,
σε διάφορα ύψη). Τα βασικά
ριστικά του είναι τα εξής:

α) το σύστηµα αποστέλλει αυτόµατα ανά
3ωρο (σε επιλεγµένους χρήστες)
αναλυτικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις
λαθών κλπ.
 β) ανάλογα µε το µήνυµα «ερώτηση»
που δέχεται, επεξεργάζεται την βάση
δεδοµένων και αποστέλλει στατιστικά
από προηγούµενες ηµέρες.
γ) µε µήνυµα µπορούν να λαµβάνονται
πληροφορίες για τις ανεµολογικές
συνθήκες.

100µ Ιστός µε φόντο Φωτο2: παράδειγµα SMS µηνύµατος
α εκ των Α/Γ του Αιολικού Πάρκου µε τα µετρούµενα µεγέθη.



Η εφαρµογή αυτή σύντοµα, θα χρησιµοποιείται και για την παρακολούθηση της
λειτουργίας ολόκληρου του Αιολικού Πάρκου του ΚΑΠΕ.

 Σε νέα διεύθυνση λ
Ερµού 18, 8ος όροφ
546 24 Θεσσαλονίκ

      Τηλ. : 031-0-28
      Φαξ : 031-0-28
      email : geother@

 Το ΚΑΠΕ και ο 
Ξενοδοχείο MAKE
«Ανανεώσιµες Πη
Βιοµηχανία». Η π
Τουρισµού  “Phil
Νοεµβρίου 2001. Ο
προγράµµατα Αναν
τουριστική Βιοµηχ
ενεργειακών τεχνολ
δυνατότητες ενίσχυ
            ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ
ειτουργεί το Γραφείο του ΚΑΠΕ στη Β. Ελλάδα.
ος
η
8437
8324
otenet.gr

ΕΟΤ υλοποίησαν παράλληλη παρουσίαση προγραµµάτων, στο
DONIA PALACE την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου µε θέµα
γές Ενέργειας & Εξοικονόµηση Ενέργειας στην Τουριστική
αρουσίαση έγινε στα πλαίσια της 17ης ∆ιεθνούς Έκθεσης

oxenia 2001” που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 1-4
ι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τρέχοντα
εώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας στην
ανία, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εφαρµογών νέων
ογιών σε ξενοδοχειακές µονάδες και να πληροφορηθούν για τις
σης ενεργειακών επενδύσεων που  παρέχει το ΕΠΑΝ.
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 :
Εν  Έργω
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