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ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ    
υξη των Βραβείων του 2002 
ο ΚΑΠΕ, στα πλαίσια των 
ων του για την προώθηση 
των Ανανεώσιµων Πηγών 
ΠΕ) καθώς και την προβολή 
 για Ορθολογική Χρήση 
οικονόµηση Ενέργειας (ΕΕ) 
ας. Ο θεσµός των βραβείων 
ιδιαίτερη επιτυχία από την 
υ και κατά τις προηγούµενες 
δειξε αξιόλογα έργα και 
πιστηµονικές εργασίες.  

ία/διακρίσεις που θα 
 θα αφορούν αντίστοιχα:  
 ιδιωτική επένδυση έτους 

 πρωτοβουλία της Τοπικής 
ς έτους 2002.  
 εφαρµογή ερευνητικών 
ν από Επιχειρήσεις του 
του Ιδιωτικού τοµέα του 

ilot projects).  
επιστηµονική εργασία έτους 

 σχολική εργασία έτους 

όχος του θεσµού των 
ως σηµειώνει ο Πρόεδρος 
αν. καθηγ. ∆ηµοσθένης 

ραµένει η διάδοση και 
 εφαρµογών ΑΠΕ, ΟΧΕ και 

ΕΕ, που συνεισφέρουν σε µια αποδοτική, 
µελλοντικά υποσχόµενη και φιλική προς 
το περιβάλλον τεχνολογική ανάπτυξη 
στον Ελληνικό χώρο. Η επιβράβευση της 
ποιότητας, των επιτυχηµένων 
πρωτοβουλιών και της αποτελεσµατικής 
επιχειρηµατικής δράσης στον ενεργειακό 
τοµέα, καθώς και η διασύνδεση της 
επιστηµονικής έρευνας µε την αγορά και 
την παραγωγή προσδιορίζουν το 
χαρακτήρα του θεσµού.  
 
Τα βραβεία θα είναι τιµητικά και θα 
απονεµηθούν σε ειδική εκδήλωση. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, φυσικά, και νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου 
δικαίου.  

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία  

υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 
 η 19η Σεπτεµβρίου 2003. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να απευθυνθείτε στο ΚΑΠΕ, 19ο χλµ 
Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι, τηλ 
210-6603321, fax 6603301-2 κα Φλώρα 
Στεφάνου, ή στο ∆ιαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ: www.cres.gr 

 

_______________________

ι
κ

α
υ

Μ   

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ    ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  
ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ    ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΣΣΠΠΕΕΡΡΙΙ∆∆ΟΟΕΕΙΙ∆∆ΩΩΝΝ
 
 

Εν  Έργω 

1 

έργεια 27 GWhe/έτος, ικανή 
ς ετήσιες ανάγκες µιας πόλης 
ων, καθώς και θερµική 
GWhth/έτος, εκτιµάται ότι 
ραχθούν στην Ελλάδα από 
ς οργανικών αποβλήτων που  

κάθε χρόνο προκύπτουν από 18 
βιοµηχανίες επεξεργασίας εσπεριδοειδών. 
Η Αναερόβια Χώνευση Οργανικών 
Αποβλήτων από τέτοιου είδους µονάδες 
µπορεί να αποτελέσει µία αξιόπιστη λύση, 
τόσο για την ενεργειακή αξιοποίηση των 
αποβλήτων αυτών, όσο και την 

http://www.cres.gr/
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επακόλουθη προστασία του περιβάλ-
λοντος (πχ. ανακύκλωση του οργανικού 
κλάσµατος, διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων). Η οικονοµικότητα µιας 
µονάδας αναερόβιας χώνευσης, βασίζεται 
στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει  
µηδενική ή αρνητική αξία ενώ τα 
προϊόντα της έχουν αδιαµφισβήτητα 
εµπορική αξία.   
 
Το βιοαέριο που παράγεται κατά τη 
διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης 
αποβλήτων αποτελεί µια ανανεώσιµη 
πηγή ενέργειας. Αποτελείται τυπικά από 
65% µεθάνιο και 35% διοξείδιο του 
άνθρακα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την παραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας και ως καύσιµο για 
µηχανές εσωτερικής καύσης. Ένα 
κυβικό µέτρο βιοαερίου υποκαθιστά  
0,66l ντίζελ  ή 0,75l πετρελαίου ή 0,85 κ. 
κάρβουνου. 
 
Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), παράγονται 
κάθε χρόνο κατά µέσο όρο περίπου 
1.000.000 τόνοι αποβλήτων από τις 
βιοµηχανίες επεξεργασίας εσπεριδοειδών, 
ποσότητες οι οποίες συνήθως διατίθενται 
ανεπεξέργαστες σε αποδέκτες ή 
χωµατερές. Η διαχείριση αυτή επιφέρει 
υποβάθµιση τόσο στους υδάτινους 
αποδέκτες και τα υπόγεια ύδατα, όσο και 
σηµαντική µείωση στον διαθέσιµο όγκο 
των υπαρχόντων χώρων απόθεσης 
στερεών απορριµµάτων. Συγκεκριµένα, 
από την αξιοποίηση του συνόλου των 
1.000.000 τόνων αποβλήτων, που 
παράγονται σήµερα στις χώρες της Νότιας 
Ευρώπης, εκτιµάται ότι µπορεί να 
παραχθεί προς διάθεση κατά µέσο όρο 
ηλεκτρική ενέργεια 180 GWhe/έτος και 
θερµική ενέργεια 272 GWhth/έτος. 
 
Το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του 
Προγράµµατος «Promotion of innovation 
and encouragement of SME participation» 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης XIII της Ε.Ε. 
ανέλαβε το συντονισµό και υλοποίησε µε 
επιτυχία, σε συνεργασία µε 6 
ευρωπαϊκούς φορείς, το έργο �Ανάπτυξη 
δικτυώσεων για την Ενεργειακή 

αξιοποίηση των αποβλήτων µονάδων 
επεξεργασίας εσπεριδοειδών µέσω 
Αναερόβιας Χώνευσης (AnDigNet IPS-
1999-00042)�. 
 
Τα αποτελέσµατα του έργου AnDigNet, 
βρίσκονται στη διεύθυνση http:// 
www.cres.gr/andignet, και αφορούν στην 
ανάλυση και παρουσίαση όλων εκείνων 
των παραµέτρων και παραγόντων που 
απαιτούνται να εξασφαλιστούν για την 
δηµιουργία και βιώσιµη λειτουργία των 
κατάλληλων δικτυώσεων και δοµών για 
την περιβαλλοντική διαχείριση των 
παραγόµενων αποβλήτων από µονάδες 
επεξεργασίας εσπεριδοειδών. Τα 
αποτελέσµατα του έργου µπορούν να 
αξιοποιηθούν και για την ανάπτυξη 
ανάλογων δικτυώσεων σε συναφείς 
δραστηριότητες (κτηνοτροφικά απόβλητα, 
χοιροτροφεία κλπ.).  
 
Συγκεκριµένα, στην ιστοσελίδα δίνονται 
πληροφορίες για τα ακόλουθα: 
• Ετήσια παραγωγή και µεταποίηση 
εσπεριδοειδών,  
• Βιοµηχανίες επεξεργασίας 
εσπεριδοειδών στην Ευρώπη, 
• Βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία 
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 
(αναερόβια χώνευση), 
• Μελέτη σκοπιµότητας βάσει 
επιλεγµένων σεναρίων, 
• Αναγνώριση και προσδιορισµός των 
εµπλεκοµένων φορέων στην υλοποίηση 
των παραπάνω επενδύσεων, 
• Προσδιορισµός των κατάλληλων 
συνεργασιών και συνεργειών που µπορούν 
να αναπτυχθούν µεταξύ των 
αναγνωρισθέντων φορέων,  
• Εκτίµηση των κοινωνικών (θέσεις 
εργασίας, τοπική ανάπτυξη, αποδοχή) και 
περιβαλλοντικών (µείωση της ρύπανσης, 
όπως της υποβάθµισης του υδροφόρου 
ορίζοντα, του ευτροφισµού των υδάτινων 
αποδεκτών, την επιβάρυνση των ΧΥΤΑ 
κλπ.) επιπτώσεων και θετικών επιδράσεων 
από την υλοποίηση των υπόψη 
επενδύσεων, 
• Προσδιορισµός των θεσµικών, 
τεχνολογικών και οικονοµικών εµποδίων 

http://www.cres.gr/andignet
http://www.cres.gr/andignet


για την υλοποίηση των υπόψη επενδύσεων 
και προτάσεις για την άρση τους,  
• Χρηµατοοικονοµικά (χρηµατοδότη-
ση, µορφή επενδυτικού σχεδίου, κλπ.).  
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο ΚΑΠΕ, Κ. Σιούλας τηλ. 210- 
6603264, φαξ 210- 6603301, e-mail: 
ksioulas@cres.gr. 

 

 
 

      

 

 
 
 

! Τις σύγχρονες φιλικές π
της Εξοικονόµησης Ενέρ
προσφέρουν ουσιαστικές
περιφέρειας θα έχει τη δυ
«Αγροτικός Αύγουστος»
της σηµασίας τους για την
διοργανώνει στο πλαίσιο 
ΚΑΠΕ. Η εκδήλωση θα π
συζητήσεις και διαδραστι
Αύγουστος» θα πραγµατ
Αυγούστου 2003. Η παρ
Υπουργείου Ανάπτυξης το

 
 

! Ενεργειακή Σήµανση. 
ανώτατη τάξη ενεργειακή
αγορά οδήγησε στην κ
2003/66/ΕΚ της Επιτροπ
υιοθετηθεί από το ευρωπα
το οποίο αφορά ψυκτικ
ενέργεια από τις αντίστοιχ
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ρος το περιβάλλον τεχνολογίες των Ανανεώσιµων Πηγών και 
γειας που βρίσκουν πολλές εφαρµογές στον αγροτικό τοµέα, 
 λύσεις και  συντελούν στην ανάπτυξη της ελληνικής 
νατότητα να γνωρίσει  το κοινό που θα επισκεφθεί την έκθεση 
. Την πρωτότυπη παρουσίαση των θεµάτων της ενέργειας και 
 καθηµερινή ζωή του πολίτη, την οικονοµία  και το περιβάλλον 
της έκθεσης το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το 
εριλαµβάνει προβολές ταινιών, παιχνίδια για παιδιά και νέους, 
κές παρουσιάσεις µε χρήση πολυµέσων. Η  έκθεση «Αγροτικός 
οποιηθεί στα Χανιά της Κρήτης κατά το διάστηµα 1-10 
ουσίαση για την ενέργεια θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο του 
 Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Αυγούστου. 

 Η µεγάλη ζήτηση των ψυκτικών συσκευών που ανήκουν στην 
ς απόδοσης (Α) και το συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο τους στην 
αθιέρωση δύο πρόσθετων τάξεων Α+ και Α++ (οδηγία 
ής). Οι νέες κατηγορίες ενεργειακής σήµανσης έχουν ήδη 
ϊκό  πρόγραµµα Energy+, στο οποίο µετέχει και το ΚΑΠΕ και 
ές συσκευές που εξοικονοµούν έως και 40% περισσότερη 
ες της κατηγορίας Α. 
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