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Προς τον Ελληνικό Σύνδεσµο Ηλεκτροπαραγωγών από Α.Π.Ε.
Το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ) περιλαµβάνει 61
οικολογικές οργανώσεις, γεωγραφικά κατανεµηµένες στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Το
ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ οργανώνει κάθε χρόνο ένα θεµατικό Συνέδριο, µε µεγάλη µέχρι σήµερα
επιτυχία. Το επόµενο Συνέδριο του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ θα πραγµατοποιηθεί στη Μυτιλήνη στις
7,8, και 9 Οκτωβρίου 2005, µε οργανωτή το Σύλλογο Σκάλας Λουτρών Λέσβου «ΤΟ
∆ΕΛΦΙΝΙ», που είναι µέλος του ∆ικτύου µας. Το θέµα του Συνεδρίου είναι: «Ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας».
Το θέµα αυτό είναι επίκαιρο λόγω:
•
Της πετρελαϊκής κρίσης που ακυρώνει τους όποιους προγραµµατισµούς της
οικονοµίας των κρατών.
•
Της ρύπανσης του περιβάλλοντος που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην παραγωγή
της ενέργειας από τις συµβατικές πηγές ενέργειας.
•
των ακραίων καιρικών φαινοµένων που η έντασή τους και η έκτασή τους συνεχώς
αυξάνονται.
•
Της µεγάλης καθυστέρησης στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε στην χώρα µας, λόγω του
ισχύοντος γραφειοκρατικού και χρονοβόρου συστήµατος αδειοδότησης, καθώς και των
αδικαιολόγητων, ορισµένες φορές, κοινωνικών αντιδράσεων.
•
Της ελλιπούς ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για το ενεργειακό πρόβληµα και
ειδικότερα για τις Α.Π.Ε.
Με το συνέδριο αυτό προσδοκούµε να βοηθήσουµε ώστε να περιορισθούν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στη χώρα µας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και κυρίως
να ενηµερώσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε την κοινή γνώµη για το σηµαντικό αυτό
θέµα. Στο τελευταίο αυτό το ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ πολλά µπορεί να προσφέρει µε τις οργανώσεις
του, που καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν όλη την επικράτεια.
Προτείνουµε να δεχθείτε να έχουµε τη συνεργασία σας για την επιτυχία του
Συνεδρίου.
Ακολουθεί η θεµατολογία του Συνεδρίου.
Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το συντοµότερο το παρόν στα µέλη σας, ενηµερώνοντάς
τους πως θα εκτιµούσαµε το να είναι χορηγοί στο Συνέδριο, µε το ποσό που επιθυµούν.
Αυτονόητο είναι ότι θα βοηθήσουν στην επιτυχία του Συνεδρίου και πως θα αναφέρονται
στα προγράµµατα τις αφίσες και τα διαφηµιστικά του Συνεδρίου.

Ακολουθεί η θεµατολογία του Συνεδρίου.
Παρακαλούµε αν έχετε να προτείνετε κάποιους εισηγητές για τα θέµατα του
Συνεδρίου να µας ενηµερώσετε (µέχρι τις 14/6/05) για το θέµα το οποίο
προτείνετε να αναλάβουν αναφέροντας την ειδικότητά τους και τις γνώσεις
τους γύρω από το θέµα αυτό ώστε η πρόταση να συνεκτιµηθεί µε τυχόν
άλλες που θα γίνουν.
Προτείνουµε επίσης να ορίσετε ένα εκπρόσωπό σας µε τον οποίο να έχουµε
επαφή για τα διάφορα θέµατα που αφορούν το Συνέδριο.
Τα θέµατα του Συνεδρίου είναι τα εξής:
• Το πρωτόκολλο του Κιότο και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
• Το κυρίαρχο σήµερα πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας
και οι συνέπειές του.
• Φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Προβλήµατα.
• Τα θετικά και αρνητικά των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
• Μορφές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άνεµος , ήλιος , νερό,
γεωθερµία, βιοµάζα, βιοκαύσιµα, υβριδικά αυτοκίνητα).
• Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε.
• Η Ελληνική πολιτική για τις Α.Π.Ε.
• Προβλήµατα εφαρµογής των ΑΠΕ. Προτάσεις αντιµετώπισης.
• Η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράγοντας αειφορικής ενεργειακής
στρατηγικής.
• Οι θέσεις της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
• Α.Π.Ε. και κοινή γνώµη.
Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 6946-381707, ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6977-686838, ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6977-606820,
ΚΑΡΑΤΖΟΣ ΚΙΜΩΝ 6977-303202, ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6977-668776,
ΜΙΧΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 6944-862254, ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 6974-640419
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