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Παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα των

συσκευών, του εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης και του φωτισμού, τα τελευταία δέκα χρόνια,

η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα αυξάνεται κατά

2% και 3% κάθε έτος, αντιστοίχως. Ορισμένοι από τους λόγους της αύξησης σχετίζονται με

την απαίτηση για βελτιωμένες συνθήκες άνεσης, τη ζήτηση μεγαλύτερων φορτίων για

κλιματισμό, υπολογιστές, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, μηχανές γραφείου, κτλ. καθώς και

στην έλλειψη γνώσης, πληροφόρησης και ενεργειακής συνείδησης.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης

με θέμα: «Κατανάλωση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό και

τριτογενή τομέα» την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza

(Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα) .

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων  “REMODECE: Έρευνα για

ηλεκτρική κατανάλωση και τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα Ελληνικά

νοικοκυριά” και “EL-Tertiary: Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα”

(Πρόγραμμα, Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη). Στόχος των έργων είναι να  καταγραφεί η

ηλεκτρική κατανάλωση στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα τόσο στην χώρα  μας όσο και

στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκές χώρες, και να εκτιμηθεί το δυναμικό

εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει σε αυτούς τους τομείς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα των παραπάνω προγραμμάτων

  Ορθολογική χρήση και δυνατότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στον

οικιακό και τριτογενή τομέα

  Νέα Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων



ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ηλεκτρική κατανάλωση: περιβάλλον και καταναλωτής

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, ιδιοκτήτες ακινήτων,

μηχανικούς, τελικούς χρήστες κτιρίων, κ.α. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες

σχετικά με τα προγράμματα REMODECE και EL-TERTIARY παρέχονται στις ιστοσελίδες

http://www.isr.uc.pt/~remodece/ και http://www.eu.fhg.de/el-tertiary/ αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα

Δ. Μηναδάκη, τηλ. 210 6603311, Fax: 210 6603302, e-mail: minadaki@cres.gr
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