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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά ευχόµαστε στους
συνεργάτες και τους φίλους του Κέντρου  µια χαρούµενη και

δηµιουργική νέα χρονιά.
Ευελπιστώ ότι το 2002 θα δώσει σε όλους µας τη δυνατότητα να
εκπληρώσουµε τους προσωπικούς και κοινούς µας στόχους και θα

συντελέσει στη δυναµική εξέλιξη της πορείας του ΚΑΠΕ.

∆ηµοσθένης Αγορής
Πρόεδρος

Η προβολ
επιβράβευσ
οικουµενικ
έρευνα, α
τεχνολογιώ
Εξοικονόµ
Χρήσης Ε
αναγνώρισ
συµβάλλει
κοινής γνώ
Με την π
Ανανεώσι
βράβευσε 
δραστηριό
(εντός του
την καλύ
πρωτοβουλ
Αυτοδιοίκη
προγραµµά
ιδιωτικές 
εργασία κ
καλύτερη σ

      
ΕΕ
νν   
ΈΈ
ρρ γγ
ωω

    ΤΤ
αα   
νν έέ
αα   
ττ οο
υυ   
ΚΚ
ΑΑ
ΠΠ
ΕΕ

 Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας

 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος
190 09 Πικέρµι Αττικής

Τηλ. 6603300
Fax. 6603301

http://www.cres.gr
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ή των επιτευγµάτων και η
η όσων συµµετέχουν στην
ή προσπάθεια για την
νάπτυξη και εφαρµογή των
ν Ανανεώσιµων Πηγών,
ησης και Ορθολογικής
νέργειας, αποτελεί έµπρακτη
η του έργου τους και
 στην ευαισθητοποίηση της
µης.
εποίθηση αυτή το Κέντρο

µων Πηγών Ενέργειας
για τρίτη συνεχή χρονιά
τητες και πρωτοβουλίες
 έτους 2000) αναδεικνύοντας
τερη: ιδιωτική επένδυση,
ία της Τοπικής
σης, εφαρµογή ερευνητικών
των από επιχειρήσεις
και δηµόσιες, επιστηµονική
αι για πρώτη φορά την
χολική εργασία.

Σε ειδική τελετή (Τετάρτη 19/12/2001)
απονεµήθηκαν τα βραβεία και οι
έπαινοι από τους Γενικούς Γραµµατείς
του Υπουργείου Ανάπτυξης κ.κ. Γιάννη
Καλογήρου και ∆ηµήτρη
Γεωργαράκη, τον Ειδικό Γραµµατέα κ.
Νίκο ∆ιακουλάκη καθώς και από τον
Πρόεδρο του ΚΑΠΕ κ. ∆ηµοσθένη
Αγορή.
Βραβείο καλύτερης ιδιωτικής
επένδυσης απονεµήθηκε στην εταιρεία
Αφοι Κουτρούλη Α.Ε. για το έργο
χρήσης ηλιακής ενέργειας για
παραγωγή ζεστού νερού, κλιµατισµό
και θέρµανση πισίνας στο ξενοδοχείο
“RETHIMNO VILLAGE” στην Κρήτη.
Το έργο υλοποιήθηκε από τη SOLE
Α.Ε. και παρουσιάζει σηµαντικές
δυνατότητες για τη διάδοση των ΑΠΕ
στον τουριστικό τοµέα.
Έπαινος απονεµήθηκε στην ΕΥ∆ΑΠ
για την ενεργειακή αξιοποίηση του
βιοαερίου από τα αστικά λύµατα στην
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Ψυττάλεια, µε την κατασκευή µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής
ενέργειας 7,140 MW.
Έπαινος επίσης απονεµήθηκε στον κ. Γεώργιο Ράπτη για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε στάβλο στο Βαφειό Λέσβου για φωτισµό, άντληση νερού και
κούρεµα προβάτων.
Το βραβείο καλύτερης πρωτοβουλίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δόθηκε στη
∆ηµοτική Επιχείρηση Προµηθευτική Α.Ε. Βροντάδου (Χίου) για την ανέγερση και
λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υφάλµυρου νερού, µε χρήση ΑΠΕ, συµβάλλοντας
στην επίλυση του προβλήµατος ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής.
Στην ίδια κατηγορία έπαινος δόθηκε στη δηµοτική επιχείρηση Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Α.Ε. της Βατσουνιάς (Καρδίτσας) για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού έργου
και την εκµετάλλευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην κατηγορία καλύτερης εφαρµογής ερευνητικών προγραµµάτων από
επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, βραβεύθηκε η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. για το
έργο κατασκευής τριών τύπων ανεµογεννητριών (ΟΑ 450, 500 και 600), αµιγώς
ελληνικών µέσω της εφαρµογής ελληνικού ερευνητικού προγράµµατος. Η µελέτη και ο
σχεδιασµός έγιναν από τον Καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη και τον ∆ρα Κ. Μιχαηλίδη.
Με έπαινο τιµήθηκε η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. για τη χρήση τεχνικών fuzzy logic σε ψυκτικούς
θαλάµους µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20%.
Έπαινος απονεµήθηκε και στη ∆ΕΗ-∆ΕΜΕ για έργο συνδυασµού ανεµογεννητριών
και φωτοβολταϊκών συστηµάτων για ηλεκτροπαραγωγή στην Κύθνο.
Στην κατηγορία καλύτερης επιστηµονικής εργασίας απονεµήθηκαν έπαινοι στους:
Παρασκευόπουλο Αλέξανδρο (Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ), Καµπάνη
Βασίλειο (Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης),
Αναστασοπούλου Λενάντα, Πέττα Μαρία (Τµ. Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιώς) και
Κατσιγιάννη Παναγιώτη (Τµ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών
∆ηµοκρίτειου Παν/µιου Θράκης).
Όπως επισήµανε ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. ∆ηµοσθένης Αγορής ιδιαίτερα δύσκολο
έργο είχε η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειµένου να επιλέξει την καλύτερη σχολική
εργασία, τοµέας στον οποίο υποβλήθηκαν πολλές αξιόλογες εργασίες, µελέτες και
κατασκευές από σχολεία κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας από ολόκληρη τη χώρα.
Βραβεία απονεµήθηκαν:

- Στο 1ο Τ.Ε.Ε. ∆άφνης (Μηχ/λογικός Τοµέας) για κατασκευή συστήµατος
αυτόµατης ταΐστρας ζώων και πουλερικών µε τηλε-ειδοποίηση το οποίο
λειτουργεί µε υβριδικό σύστηµα ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάνελ –
ανεµογεννήτρια).

- στο Πειραµατικό Λύκειο Πανεπιστηµίου Κρήτης για τη µελέτη και
κατασκευή αυτοκινήτου και ποδηλάτου που κινούνται µε ηλιακή ενέργεια.

- Στην Περιβαλλοντική Οµάδα 2ου Γυµνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου για τη
µελέτη ενεργειακών θεµάτων και την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων (στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οικολογικά Σχολεία»), συµβάλλοντας
στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για ενεργειακά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα.

- Στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής, για την πρωτότυπη εργασία τους
µάθησης µέσω παιχνιδιού και ευαισθητοποίησης ως προς την Εξοικονόµηση
Ενέργειας µέσα στο σπίτι.

- Στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού όπου η Περιβαλλοντική του Οµάδα
µελέτησε και αποτύπωσε ολοκληρωµένα σε έντυπα, τα θέµατα «Ενέργεια –
Εξοικονόµηση Ενέργειας» και «Ενέργεια – απορρίµµατα και ανακύκλωση».

Με έπαινο τέλος τιµήθηκε η συµβολή των σχολείων:



3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου, 2ο Τ.Ε.Ε. Έδεσσας, Πειραµατικό Γυµνάσιο
Μυτιλήνης, 6ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας, Εργαστήρι Ζωγραφικής Πολιτιστικού
Οργανισµού ∆ήµου Τρικκαιών, 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας,
13ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, 2ο Λύκειο Χολαργού, ∆/νση Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων (7ο Γυµνάσιο, Γυµνάσιο
Ανατολής, 1ο Γυµνάσιο, Γυµνάσιο Περάµατος, Γυµνάσιο Ελεούσας Ιωαννίνων), 1ο
Τ.Ε.Ε. Περιστερίου, Γυµνάσιο Τζερµιάδων Λασιθίου, 2ο Τ.Ε.Ε. Άµφισσας.
Τέλος, προτάθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να απονεµηθεί Εύφηµος Μνεία
στους δασκάλους και καθηγητές των σχολείων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό του
ΚΑΠΕ.

Ηµερίδα µε θέµ
Ανανεώσιµων 
Ορθολογικής Χρήσ
πλαίσια της Απε
Αγοράς Ηλεκτρικ
διοργάνωσε στη 
ΚΚΑΑΠΠΕΕ,,  στα 
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δικτύου ΟΠΕΤ (Ο
ώθησης Ενεργειακών

Στόχος της εκδή
ενηµέρωση εκπρο
Οργανισµών Τοπική
επενδυτών και 
δραστηριοποιούνται 
τοµέα για τις σύγχρον

 Άλλαξαν τα τηλέφ
 Το νέο τηλεφωνικό κ
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α: «Εφαρµογές
Πηγών και
ης Ενέργειας στα
λευθέρωσης της
ής Ενέργειας»
Θεσσαλονίκη το
πλαίσια των

υ ως µέλος του
ργανισµός Προ-

 Τεχνολογιών).

λωσης ήταν η
σώπων  των
ς Αυτοδιοίκησης,
συµβούλων που
στον ενεργειακό
ες τεχνολογικές

εξελίξεις σε θέµατα Ανανεώσιµων
Πηγών και Ορθολογικής Χρήσης
Ενέργειας, καθώς και για τα νέα
σχήµατα και κανονισµούς που
διαµορφώνονται  µετά την απελευ-
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.

Βασικοί εισηγητές της ηµερίδας, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 30
Νοεµβρίου 2001 στις εγκαταστάσεις
της Helexpo, παράλληλα µε την έκθεση
POLIS 2001, ήταν εκπρόσωποι του
Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ρυθ-
µιστικής Αρχής Ενέργειας και ειδικοί
επιστήµονες  του ΚΑΠΕ.
            ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ
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ωνα τα τηλέφωνα του ΚΑΠΕ.
έντρο του ΚΑΠΕ απαντά στον αριθµό 6603300 ενώ τα νούµερα
-2.

θη στο Holiday-Inn στις 12 ∆εκεµβρίου, η τεχνική συνάντηση µε
λοντικές και Σχεδιαστικές Παραµέτρους των εγκαταστάσεων
λεκτρισµού και Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) σε Αστικές Περιοχές”
το ΚΑΠΕ στα πλαίσια της συµµετοχής του στο δίκτυο των



Ο.Π.Ε.Τ. (Οργανισµοί Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών). Στην εκδήλωση
συµµετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠ. ΑΝ., του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Ρ.Α.Ε., του Ε.Μ.Π.,
της Ε.Σ.Σ.Η.Θ. και επενδυτικές εταιρείες όπως η COGEN Hellas, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
GAS, η he&d, η ΤΕΜΑ, η NETWORK και  η CARRIER Hellas. Στα πλαίσια της
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναµένεται σηµαντική
διείσδυση της Σ.Η.Θ. και στις αστικές περιοχές. Η συνάντηση αυτή έδωσε την
ευκαιρία σε µια αντιπροσωπευτική οµάδα επενδυτών να εκφράσουν τις απόψεις τους
στους αρµόδιους για θέµατα αδειοδότησης, µε στόχο την εξάλειψη τυχόν εµποδίων
στην ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων.

 Τις φετινές Χριστουγεννιάτικες κάρτες του ΚΑΠΕ φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς ο
Αλέκος Φασιανός. Ο γνωστός καλλιτέχνης, που προσεγγίζει πάντα µε  ευαισθησία
τα θέµατα του περιβάλλοντος, επέλεξε το θεό του ανέµου για να δώσει στο ΚΑΠΕ
την ευκαιρία να ευχηθεί στους φίλους και τους συνεργάτες του "Ευνοϊκό άνεµο για
το 2002".
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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