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υµµετέχει στην παγκόσµια
για τη µείωση των
ν επιπτώσεων από την
έργειας, µε την εφαρµογή
οικονόµησής της και την
ς εκµετάλλευσης των
περιβάλλον (και τον

εώσιµων πηγών ενέργειας
λοντας καθοριστικά στην
υξη. Για το σκοπό αυτό
νεργειακές πολιτικές που
την εφαρµογή της

Κιότο και συνεισφέρουν
των στόχων που έχουµε
ού µε τις άλλες χώρες της
ωσης για τις ΑΠΕ.

 Πράσινη Βίβλο για την
Ενεργειακού Εφοδιασµού,
ο στόχος της συµµετοχής
ε 12% στη συνολική
νέργειας για το 2010, δεν
ια την Ε.Ε. συνολικά και
θετα πολιτικά µέτρα για τη
ΠΕ. Όµως η Ελλάδα είναι
ριτικά θέση ως προς τις
ης Ε.Ε., στον τοµέα της
ν ΑΠΕ. Οι ταχείς ρυθµοί
διείσδυσης των αιολικών,
λάδα στην πρώτη τετράδα
 Ευρωπαϊκής Ένωσης, µαζί
νία, τη ∆ανία και την
ως, αυτοί οι ρυθµοί πρέπει
ν και να ενταθούν και το
έλλειψης δικτύων πρέπει
θεί.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ
Aναπλ. Καθηγητής ∆ηµοσθένης Αγορής,
η προώθηση των ΑΠΕ κατά την
τελευταία 4ετία είναι ιδιαίτερα σηµαντική
στη χώρα µας και µε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των
αιολικών πάρκων στο τέλος του 1997
ήταν µόλις 28 MW, ενώ στο τέλος του
2001 έφθασε τα 257 MW, δηλαδή σχεδόν
10πλασιασµός. Με το τέλος του
τρέχοντος έτους η ισχύς των αιολικών
πάρκων θα πλησιάσει τα 400 MW, ενώ η
συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκ-
τροπαραγωγής των αιολικών, µικρών
υδροηλεκτρικών, βιοµάζας και φωτο-
βολταϊκών θα υπερβαίνει τα 500 MW. Τα
αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στην
επιτυχηµένη εφαρµογή του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας (Β΄
ΚΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά
και στον Αναπτυξιακό Νόµο.

Το ΚΑΠΕ υλοποιεί, µε διεθνώς
αναγνωρισµένη επιτυχία, έργα εφαρ-
µοσµένης έρευνας και ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών στους τοµείς της
ορθολογικής χρήσης, της εξοικονόµησης
και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
φροντίζοντας για τη διάδοση και την
προώθηση τους, όπως και για την
υλοποίηση επενδύσεων στους τοµείς
αυτούς, ενώ συµβάλλει ουσιαστικά στη
διαµόρφωση της εθνικής ενεργειακής
πολιτικής.
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και ειδικότερα στο
ιµών Ανεµογεννητριών,
ική MADE Technologias
 την εκτέλεση όλων των
ναλύσεων πεδίου που
την πιστοποίηση των δύο
τέλων ανεµογεννητριών

ologias Renovables S.A.
του ισπανικού οµίλου
παραγωγός), δραστηριο-
ώρο της αιολικής και
ής ενέργειας και συγκα-
ς τρεις µεγαλύτερους
ασκευαστές ανεµογεν-
µερίδιο της ευρωπαϊκής

αστικά για την πρώτη
κας εργασία του
υ ΚΑΠΕ σε εµπορικό /
επίπεδο (η Ισπανία
οιχο ινστιτούτο) και
λάδας. Αξιοποιείται έτσι
η πρόσφατη (έτος 2000)
ο Εργαστήριο Ανεµογεν-
ΠΕ του πιστοποιητικού
ΕΝ 45001/15017025 και
 (ως ιδρυτικό µέλος) στο
δίκτυο MEASNET
δραστηριοποιούνται στο
λικών εφαρµογών) ως
 την ανάληψη τέτοιων

ις ανεµογεννήτριες τύπου
2 και MADE ΑΕ – 61
ότυπα των οποίων είναι
την περιοχή της Tarifa
ό άκρο της Ιβηρικής
 εν λόγω πάρκο αποτελεί
των πρωτοτύπων της
κτηρίζεται από σύνθετη
ψηλή τύρβη και µεγάλη
χύτητα ανέµου. Οι δύο
 (οριζόντιου άξονα)
ατα των δύο βασικών
γχου της αποδιδόµενης
ιµοποιούνται από όλους
στές: η ΑΕ – 52 είναι
ροφών και µεταβλητής
ης πτερύγων (variable

speed, pitch controlled) και η ΑΕ – 61
χρησιµοποιεί τον παθητικό έλεγχο
αποδιδόµενης ισχύος χρησιµοποιώντας
την αεροδυναµική των πτερύγων (stall
control).
Πέρα από το οικονοµικό όφελος,
αποκοµίσθηκε σηµαντική τεχνική
εµπειρία, προβλήθηκε στην ευρωπαϊκή
αγορά του ΚΑΠΕ τόσο µε την ανάληψη,
όσο και µε την επιτυχή εκτέλεση του
έργου, αποκτήθηκε σηµαντικός
εξοπλισµός και δηµιουργήθηκαν προο-
πτικές για περαιτέρω συνεργασίες
τουλάχιστον µε την ισπανική εταιρεία,
που συνεχίζει το πρόγραµµα ανάπτυξης
νέων ανεµογεννητριών. Παράλληλα,
πρέπει να αναφερθεί ότι η συνεργασία του
ΚΑΠΕ µε τη MADE επεκτείνεται και στο
χώρο της έρευνας καθώς οι δύο φορείς
συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό project
MEGAWIND (συντονιστής το ΚΑΠΕ),
µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας
χρήσης σύνθετων υλικών για την επιτόπια
κατασκευή πύργων, συναρµολόγηση
πτερύγων Α/Γ (ονοµαστικής ισχύος τάξης
MW) σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η
µεταφορά των σηµαντικού µεγέθους
τµηµάτων, είναι προβληµατική.
Οι µετρήσεις που ανατέθηκαν στο
Εργαστήριο ∆οκιµών Ανεµογεννητριών
για κάθε µία από τις ανεµογεννήτριες,
περιλαµβάνουν τη µέτρηση της µέσης
καµπύλης ισχύος, την ποιότητας ισχύος,
των µηχανικών φορτίων και του
εκπεµπόµενου θορύβου. Απαιτήθηκε η
εγκατάσταση δύο µετεωρολογικών ιστών
ύψους 50 µ. και 60 µ. πλήρως
εξοπλισµένων µε ανεµόµετρα, ανεµο-
δείκτες, θερµόµετρα, βροχόµετρο,
βαρόµετρο, τοποθετήθηκαν ειδικοί
αισθητήρες για τη µέτρηση µηχανικών
φορτίων στα κρίσιµα σηµεία των
ανεµογεννητριών (ρίζα πτερύγων, κύριος
και ταχύστροφος άξονας, άτρακτος,
κορυφή και βάση πύργου), των
λειτουργικών χαρακτηριστικών τους
(θέση και ταχύτητα περιστροφής
στροφείου, θέση ατράκτου, γωνία
σφήνωσης, λειτουργική κατάσταση Α/Γ).
Χρησιµοποιήθηκαν τηλεµετρικά συστή-



µατα µετάδοσης µετρήσεων από το
κινητό και σταθερό µέρος της κάθε Α/Γ,
καθώς και πλήρη συστήµατα µέτρησης
της ποιότητας ισχύος (αναπτύχθηκε στο
ΚΑΠΕ) και του εκπεµπόµενου θορύβου.
Πέρα από την εκτεταµένη και λεπτοµερή
ανάλυση των µετρήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν στο ΚΑΠΕ από
σειρά ειδικών επιστηµόνων του, το έργο
περιελάµβανε σηµαντικό αριθµό
επισκέψεων κλιµακίων τεχνικού και
επιστηµονικού προσωπικού του

Εργαστηρίου για την εγκατάσταση των
συστηµάτων, τη διενέργεια ειδικών
µετρήσεων, τη βαθµονόµηση των
αισθητήρων φορτίων κ.λπ. Ο συνεχής
έλεγχος και η µεταβίβαση στοιχείων στην
Ελλάδα, εξασφαλίστηκε και µε χρήση
GSM modem.
Το συµφωνητικό µε τη MADE τέθηκε σε
ισχύ το Φεβρουάριο του 2001 και
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των
προσεχών µηνών.

Στα πλαίσια του Προγράµµατος
ALTENER – BIOHEAT “Προώθηση
Βιοµάζας για τη Θέρµανση Μεγάλων
Κτιρίων”, και σε συνεργασία µε
αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς, το
ΚΑΠΕ προσπαθεί να προωθήσει τη
θέρµανση µέσω της αξιοποίησης στερεών
βιοκαυσίµων στον οικιακό τοµέα.
Το έργο BIOHEAT, κύριοι σκοποί του
οποίου είναι η παραγωγή θερµότητας µε
στερεά βιοκαύσιµα, η χρήση της
θερµότητας στον οικιακό τοµέα και η
ανάπτυξη εγκαταστάσεων µικρής
κλίµακας τηλεθέρµανσης, θα οργανώσει
δράσεις για τη διάδοση και την προώθηση
των σχετικών τεχνολογιών σε 11
ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, το
ΚΑΠΕ συντονίζοντας µια σειρά
ολοκληρωµένων δράσεων, θα προβεί και
στην καταγραφή των  σχετικών επεν-
δύσεων και εγκαταστάσεων.
Για το λόγο αυτό, όσες εταιρίες ή και

ιδιώτες έχουν προβεί σε εγκατάσταση
συστήµατος καύσης στερεών βιο-
καυσίµων µε σκοπό την οικιακή και
γενικότερα κτιριακή θέρµανση, µπορούν
να επικοινωνήσουν µε το ΚΑΠΕ ή/και
να αποστείλουν αντίστοιχο πληροφο-
ριακό υλικό.
Η καταγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης στο χώρο θα αποτελέσει
πολύτιµη πηγή πληροφόρησης για
όποιον ενδιαφέρεται να υλοποιήσει
σχετική επένδυση, ενώ παράλληλα θα
προσφέρει και τη δυνατότητα να
προβληθούν σε πανευρωπαϊκή κλίµα-
κα υφιστάµενες εγκαταστάσεις που
παρουσιάζουν τεχνικό – οικονοµικό
ενδιαφέρον.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινω-
νούν µε το ΚΑΠΕ, κ. Ι. Μαυρογιάννη,
Τµήµα Marketing  & Επικοινωνίας,
τηλ: 01 0 6603322, φαξ: 01 0 6603302,
e-mail: jmavro@cres.gr
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αθητές ή οµάδες µαθητών των πέµπτης
αι έκτης τάξεων του ∆ηµοτικού καθώς
αι οι µαθητές όλων των τάξεων του
υµνασίου και Λυκείου καλούνται να
άβουν µέρος στον Πανελλήνιο Σχολικό

∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής που διοργανώνει
το ΚΑΠΕ. Οι µικροί καλλιτέχνες
καλούνται να αντλήσουν έµπνευση από
τον χώρο της τεχνολογίας καθώς η
δεδοµένη θεµατολογία του διαγωνισµού

mailto:jmavro@cres.gr


αφορά το ενεργειακό µας µέλλον και τις
λύσεις που προσφέρουν οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και η εφαρµογή µέτρων
εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης
της ενέργειας.

Το δρόµο έχει ήδη δείξει ο µεγάλος µας
ζωγράφος Αλέκος Φασιανός, µε έργα
εµπνευσµένα από τον άνεµο, πηγή
ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε από τον
άνθρωπο ήδη κατά τους αρχαίους
χρόνους. Πίνακας του Αλέκου Φασιανού
µε θέµα τον Αίολο αξιοποιήθηκε από το
ΚΑΠΕ στην πρόσφατη Χριστουγεν-
νιάτικη κάρτα του.

Με τη διοργάνωση του διαγωνισµού,
επισηµαίνει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ
Αναπλ. Καθηγητής κ. ∆ηµοσθένης
Αγορής, αποσκοπούµε στην ενηµέρωση
και την ευαισθητοποίηση των παιδιών και
των νέων στα θέµατα και τα προβλήµατα
που σχετίζονται µε την ενέργεια, την
παραγωγή και τη χρήση της αλλά και τις
περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις που
προσφέρουν οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.

Τα βραβεία θα είναι τιµητικά και µια
συλλογή από τα έργα του διαγωνισµού θα

συµπεριληφθεί σε ετήσιο ηµερολόγιο που
θα εκδώσει το ΚΑΠΕ. Η απονοµή των
βραβείων θα πραγµατοποιηθεί στα
πλαίσια ειδικής τελετής, ενώ παράλληλα
τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση που
θα διοργανωθεί από το Κέντρο.

Οι όροι και το  έντυπο συµµετοχής του
διαγωνισµού βρίσκονται στην

ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ στο ∆ιαδίκτυο:
www.cres.gr.

Η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων είναι η 30/04/02.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευ-
θύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου,
τηλ. 010-6603321, e-mail: flora@cres.gr

 Ηµερίδα µε θέµα: 
Ορθολογικής Χρήσ
Αγοράς Ηλεκτρικής
ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΠΠ
Ενεργειακό Κέντρο
δραστηριοτήτων του
Ενεργειακών Τεχνο
εκπρόσωποι του Υπ
και ειδικοί επιστήµον
12 Απριλίου 2002, στ
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«∆υνατότητες Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών &
ης Ενέργειας στα πλαίσια της Απελευθέρωσης της
 Ενέργειας» διοργανώνει στην Καλαµάτα το ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΗΗΓΓΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ((ΚΚΑΑΠΠΕΕ)),, σε συνεργασία µε το
 Περιφέρειας Πελοποννήσου,  στα πλαίσια των

 ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός Προώθησης
λογιών). Βασικοί εισηγητές της ηµερίδας θα είναι
ουργείου Ανάπτυξης, της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
ες  του ΚΑΠΕ. Η ηµερίδα θα διεξαχθεί την  Παρασκευή
ο Ξενοδοχείο REX και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
στήριξης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εξοικονόµησης Ενέργειας
ώσεις ή συνδροµές,  µέσω των ιστοσελίδων  του δικτύου
nergy Efficiency Website –  στη διεύθυνση:

http://www.enerweb.org

http://www.cres.gr/
mailto:flora@cres.gr
http://www.enerweb.org/
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Οι σελίδες του EnerWeb απευθύνονται σε επιχειρηµατίες, οργανισµούς,
κατασκευαστές, µηχανικούς, συµβούλους, κ.λπ., που δραστηριοποιούνται  στην
αγορά Εξοικονόµησης Ενέργειας  και µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν:
• Βάση δεδοµένων Ευρωπαϊκών Εταιριών
• Προφίλ Ευρωπαϊκών χωρών
• Ειδήσεις για νέα προϊόντα & έργα
• Γεγονότα, αρθρογραφία, επιχειρηµατικές ευκαιρίες και χρήσιµα links

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες: Ι. Μαυρογιάννης, Τµήµα Marketing /
ΚΑΠΕ, Τηλ: 01 0 6603322, φαξ: 01 0 6603301-2, e-mail: jmavro@cres.gr

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
mailto:jmavro@cres.gr
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