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ενηµέρ ωση

Ένα Καινοτόµο
∆ιεθνές Συνέδριο
του ∆ρ. Θαλή Παπάζογλου

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος καινοτόµων τεχνολογικών υπηρεσιών του Εργαστηρίου Συστηµάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) INNOPSE,
ίδρυσα το 2005 το ∆ιεθνές Συνέδριο θεµάτων Απελευθερωµένης Αγοράς Ηλεκτρισµού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
γνωστό τώρα διεθνώς ως DEMSEE.
Το DEMSEE έχει εξαρχής υιοθετήσει κυρίως τις ακόλουθες δέκα θεµατικές ενότητες προς παρουσίαση:
• Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρισµού
• Θεσµικών πλαισίων
• Οικονοµικών
• Υποδοµών και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
• Έρευνας και τεχνολογιών αιχµής καθώς
και της προόδου στα έξυπνα δίκτυα
• Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
• Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστηµάτων
• Περιβάλλοντος
• Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
• Περιφερειακής ανάπτυξης.
Παράλληλα, δίδει τη δυνατότητα στον
εκάστοτε Οργανωτή του Συνεδρίου να υιοθετεί ένα θέµα-στόχο που συνδέεται µε τις
τοπικές προτεραιότητες και τα ιδιαίτερα
αναπτυξιακά ενδιαφέροντα. Για παράδειγµα, το φετινό DEMSEE 2010 έχει υιοθετήσει ως θέµα-στόχο το «Πιο έξυπνα
δίκτυα για πιο πράσινη Ανάπτυξη» που
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αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα του Οργανισµού Ανάπτυξης Σητείας ο οποίος οργανώνει το Συνέδριο µε
την επιστηµονική υποστήριξη µας.
Το Συνέδριο µας αυτό έχει κερδίσει τη
διεθνή αναγνώριση και προβάλλεται διεθνώς κάθε χρόνο τόσο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μεγάλων ∆ικτύων Ηλεκτρικής
Ενέργειας (CIGRE), όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό EURELECTRIC, καθώς και
την ελληνική αναγνώριση και την υποστήριξη του ΤΕΕ, κλπ.
Το Συνέδριό µας στοχεύει στην προβολή
υψηλής ποιότητας πρωτοποριακών ερευνητικών εργασιών που µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων
υποδοµών στο νέο ανταγωνιστικό καθεστώς
λειτουργίας των ΣΗΕ µε εστίαση στην περιοχή των Βαλκανίων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη δική µας χώρα. Έχοµε
εξασφαλίσει το ΤΕΙ Κρήτης να έχει κάθε χρονιά µια αξιόλογη παρουσία σε αριθµό εργασιών προερχοµένων τόσο από το
Εργαστήριο ΣΗΕ όσο και από άλλα Εργαστήρια του ΤΕΙ (του Ηρακλείου και των Χανίων).
Το Συνέδριο συγκεντρώνει κάθε χρόνο
εργασίες από περίπου 15 χώρες, κυρίως
από την περιοχή µας αλλά και πιο µακρινές
όπως: Βορείου Αµερικής, Σκανδιναβικές,
κλπ. Προσελκύει επίσης διακεκριµένες προσωπικότητες από το διεθνή χώρο. Για παράδειγµα, στο Στρογγυλό Τραπέζι του
Συνεδρίου φέτος πάνω σε θέµατα Ευρω-
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Το Συνέδριο µπορεί να εκληφθεί ως ένα
«καινοτόµο προϊόν» της δραστηριότητάς
µας, υπό την έννοια ότι έχει προικιστεί µε
την οργανωτική εκείνη δοµή (∆ιεθνής ∆ιοικούσα Επιτροπή, ∆ιεθνής Επιστηµονική
Επιτροπή, κλπ.) αλλά και το διεθνές κύρος
που του επιτρέπουν να µεταφέρεται από
χώρα σε χώρα µε εξασφαλισµένη την επιτυχία για τους εκάστοτε Οργανωτές του.
Το φετινό Συνέδριο DEMSEE αποτελεί
τον πυρήνα της Εβδοµάδας Πράσινης Ανάπτυξης και Ενέργειας: 20-26 Σεπτεµβρίου
στη Σητεία, στόχοι της οποίας είναι:
• Η ανάδειξη της σηµασίας και η στήριξη
των εφαρµογών της Πράσινης Ανάπτυξης.
• Η συµβολή στη βέλτιστη αντιµετώπιση
– αξιοποίηση των συνθηκών της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας στην
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
• Η συµβολή στην προώθηση και προσέλκυση επενδύσεων στην Κρήτη και
στη χώρα µας στους τοµείς της πράσινης Ανάπτυξης (ενέργεια, τουρισµός,
γεωργία, πόλεις κλπ.).

Στη ∆ιεθνή Συνάντηση για την πράσινη
ανάπτυξη θα συµµετέχουν πολιτικοί και τεχνοκράτες από τη Γαλλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο Συνέδριο DEMSEE
θα συµµετέχουν επιστήµονες και ειδικοί από
17 Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετέχουν
επενδυτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες
καθώς και εταιρίες υποστήριξης της Πράσινης Ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας.
Στους χώρους του ξενοδοχείου θα παρουσιάζονται επενδυτικά σχέδια πράσινης
ανάπτυξης και εταιρίες παραγωγής και υποστήριξης έργων πράσινης ανάπτυξης.
Το Σάββατο 25/9 θα γίνει στην ορεινή
περιοχή ΜΑΡΕ ΖΗΡΟΥ (∆ήµου Λεύκης) ο
εορτασµός των 17 ετών συνεχούς λειτουργίας της πρώτης µεγάλης Α/Γ (500 KW) που
εγκαταστάθηκε στην Ν.Α. Ευρώπη και τα
επίσηµα εγκαίνια των νέων Α/Γ του Ο.Α.Σ.
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στην ίδια θέση.
Κατά τη διάρκεια του επταηµέρου θα
πραγµατοποιηθούν πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές µε την πράσινη
ανάπτυξη.
Πρόθεση να θέσουν υπό την αιγίδα τους
τις εκδηλώσεις της ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ έχουν εκδηλώσει όλα τα αρµόδια Υπουργεία.
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παϊκών Ρυθµιστικών Πολιτικών στην ηλεκτρική ενέργεια, που θα συντονίσω, θα παρακαθίσουν ως µέλη, µεταξύ άλλων ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μεγάλων ∆ικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), ο Γενικός Γραµµατέας του
Ευρωπαϊκού ∆ιαχειριστή ∆ικτύου (ENTSOE), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας
της Ακαδηµίας Αθηνών, Ακαδηµαϊκός
Λουκάς Χριστοφόρου, κλπ.

Η ιστοσελίδα του φετινού Συνεδρίου
DEMSEE, για κάθε ενδιαφερόµενο, είναι:
www.oas.gr/synedria/demsee2010

Βασικές εκδηλώσεις του επταηµέρου είναι:
• Η ∆ιεθνής Συνάντηση για την ΠΡΑΣΙΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (21,22 Σεπτεµβρίου).
• Το ∆ιεθνές Συνέδριο DEMSEE 2010 για
την Απελευθερωµένη Αγορά Ενέργειας
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (23,24
Σεπτεµβρίου)
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