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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα θέτουν την πόλη και
την περιοχή της Πτολεµαΐδας ενώπιον µεγάλων ζητηµάτων µε στρατηγική σηµασία για
την πόλη ,την ευρύτερη περιφέρεια και τη χώρα.
Οι νέοι ενεργειακοί άξονες, η περιβαλλοντική νοµοθεσία και δεσµεύσεις, τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία και οι αναπροσαρµοζόµενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές
πολιτικές στην Ε.Ε. δηµιουργούν πιέσεις αλλά και ευκαιρίες, ώστε να αναπτυχθούν
αποτελεσµατικά συστήµατα ολοκληρωµένης ενεργειακής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, που εξοικονοµούν πόρους και προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, ιδιαίτερα
πολύτιµες σε περιόδους ενεργειακής κρίσης όπως η σηµερινή.
Οι προτάσεις πολιτικής και καινοτοµιών εµπλέκουν άµεσα την αυτοδιοίκηση , µε
καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασµό, στις εφαρµογές και τις υλοποιήσεις, είτε ως
υποστηρικτικό – βοηθητικό µηχανισµό ή ως φορέα προώθησης και εφαρµογής πολιτικών
και µέτρων αλλα και ως φορέα πρότασης, υλοποίησης και λειτουργίας ενεργειακών
επενδύσεων.
Ο ∆ήµος Πτολεµαΐδας µε την δεδοµένη ενεργειακή φυσιογνωµία του , βρίσκεται εξ
ορισµού στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, που θα καθορίσουν το µέλλον της πόλης
και της περιοχής.
Με αφορµή την πρόσκληση σε δηµόσια διαβούλευση από τον βουλευτή του Νοµού
µας κ. Γιώργο Κασαπίδη σχετικά µε την δηµιουργία Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων
(Κ.Ε.Ε.) ∆υτ. Μακεδονίας µε έδρα την Πτολεµαΐδα, µε το παρόν τεύχος επιθυµούµε να
συµβάλουµε στην πρώτη προσέγγιση του θέµατος , µέσω των εµπειριών εφαρµογής
παρόµοιων δοµών σε µια χώρα που προσιδιάζει µε την δική µας και πρωτοστατεί στους
τοµείς της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Οι εµπλεκόµενοι φορείς σχεδιασµού και αποφάσεων µε τη συνεργασία, την
κινητοποίηση και τις προτάσεις τους ευελπιστούµε να δηµιουργήσουµε έγκαιρα εκείνες
τις δοµές στήριξης ώστε η χώρα µας, µε βάση και ορµητήριο την περιοχή µας, να
διαδραµατίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή της Ν.Α.Ευρώπης.

Ο ∆ήµαρχος Πτολεµαΐδας
Τσιούµαρης Θ.Γρηγόριος
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Η ‘’Green City Denmark’’

Η Green City Denmark αποτελεί το εθνικό και διεθνές κέντρο ενεργειακών
και περιβαλλοντικών λύσεων οργανωµένο µε εµπορική στόχευση.
Η Green City Denmark είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε περισσότερους από
250 µέτοχους - εταιρείες, δήµους, νοµαρχίες, , ιδρύµατα κλπ.- από όλη τη χώρα .
Επίσης περιλαµβάνει και ένα διεθνές δίκτυο συνεργαζοµένων εταίρων είτε από τον
ιδιωτικό ή από τον δηµόσιο τοµέα.
Ο κύριος σκοπός είναι να προωθηθεί στην αγορά η τεχνογνωσία της ∆ανίας στον
τοµέα των φιλικών προς το περιβάλλον , αειφόρων λύσεων.
Το περιβαλλοντικό φόρουµ περιλαµβάνει :
o

Επισκέψεις τεχνικής φύσης σε ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις αναφοράς , σε
εταιρείες, σε κεντρικές και τοπικές αρχές

o

Εξαγωγικές εξορµήσεις σε επιλεγµένες αγορές µε σκοπό την προώθηση της
∆ανέζικης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

o

∆ράσεις εκπαίδευσης - διάδοσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

o

∆ιεθνείς συνεργασίες και χρηµατοδότηση έργων και προγραµµάτων

o

Συνεργασία σε περιβαλλοντικά σεµινάρια, συνέδρια και οµάδες εργασίας

o

Ειδικές αποστολές

o

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Η ‘’GREEN CITY DENMARK ‘’ ως διεθνές πρότυπο αειφόρων
περιβαλλοντικών λύσεων
Ως µια από τις πρώτες χώρες του κόσµου που εφάρµοσαν περιβαλλοντική νοµοθεσία
η ∆ανία αναγνωρίζεται σήµερα ως παγκόσµιος ηγέτης της συνετής διαχείρισης του
περιβάλλοντος.
Στην προσπάθεια διάδοσης αυτής της εξειδίκευσης η εταιρεία Green City Denmark
ξεκίνησε από το Υπ. Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε της ∆ανίας µε
σκοπό να ιδρύσει µια ορατή πρότυπη δράση για την εγχώρια περιβαλλοντική
τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Οι ∆ήµοι Εrhus, Silkeborg, Ikast,Herning and Videbζk και οι Νοµαρχίες
Ringkjψbing and Εrhus – η περιοχή αναφέρεται επίσης σαν

«Πράσινη

Ζώνη» - δρουν σαν παράθυρο στον κόσµο , ισχυρά υποστηριζόµενοι από
ένα εθνικό δίκτυο.
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Η Green City Denmark διευθετεί σχέδια διεθνών συνεργασιών και παρέχει την
υποστήριξη εξειδικευµένων οµάδων της ∆ανίας στους τοµείς:
o

∆ιαχείρισης και κατεργασίας ύδατος

o

Ενεργειακής τροφοδοσίας, εξοικονόµησης ενέργειας , Ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας

o

∆ιαχείρισης απορριµµάτων

o

Καθαρών βιοµηχανικών τεχνολογιών

o

Αγροτικής βιοµηχανίας και βιοµηχανίας τροφίµων

o

Κατασκευής – ανακαίνισης κτιρίων, αστικής οικολογίας, αειφόρου αστικής
διαχείρισης

o

Συγκοινωνιών, Μεταφορών, Τουρισµού

Green City : Οµάδες δράσης
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Green City Denmark δραστηριοποιείται
µε δίκτυα σε διάφορους τοµείς και είδη επιχειρήσεων – τις ονοµαζόµενες οµάδες
δράσης.
Αυτή η µέθοδος εργασίας αποδεικνύεται πολύ αποτελεσµατική όταν απαιτούνται
συνεργασίες µε διεθνείς αγορές.
Η αρχή των οµάδων δράσης βασίζεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες (συµβούλων,
προµηθευτών, επιχειρηµατιών, ερευνητικών ινστιτούτων, και δηµοσίων αρχών)
επιθυµούν να συµµετέχουν στην ανάπτυξη αυτού του τοµέα µε µια συνολική
στρατηγική για τις εξαγωγές, που καθορίζεται από την Green City Denmark.
Οµάδες δράσης : Υπηρεσίες και δράσεις
o

∆ιείσδυση στην αγορά

o

Πρόσβαση στην πληροφόρηση για την αγορά

o

Πρόσβαση στις µελέτες των αγορών της και επισκέψεις σε αγορές
συγχρηµατοδοτούµενες από εθνικές και διεθνείς χορηγίες

o

Επαφή µε ξένες αποστολές

o

Συνεχής ενηµέρωση για τα έργα -προγράµµατα

o

Χρηµατοδοτήσεις έργων - προγραµµάτων

o

∆υνατότητες συµµετοχής σε διεθνή προγράµµατα εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης

o

Προώθηση πωλήσεων µέσω του δικτύου σε εθνικό και διεθνείς επίπεδο

o

Ενεργός συµµετοχή στην διεθνή αειφόρο ανάπτυξη
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Οµάδα ∆ράσης ‘’ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ’’
Τα απορρίµµατα είναι πρόβληµα για το περιβάλλον. Όµως συχνά τα απορρίµµατα
είναι πόρος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε αποδοτικό περιβαλλοντικά
τρόπο. Η πολιτική για τα απορρίµµατα στη ∆ανία εµπεριέχει τόσο τον περιορισµό
όσο και την διαχείριση.

Ιεράρχηση

Ο σηµαντικότερος στόχος της πολιτικής διαχείρισης των απορριµµάτων στην ∆ανία
είναι η µείωση των ποσοτήτων ως πρώτη προτεραιότητα, σύµφωνα µε την διεθνως
αναγνωρισµένη ιεραρχηση :
-

Καθαρότερες τεχνολογίες και αρχές περιορισµού της παραγωγής
απορριµµάτων και της µέγιστης ανακύκλωσης και επανάχρησης.

-

Καύση µη ανακυκλώσιµων εφόσον τα υπολείµµατα δεν προκαλούν
περιβαλλοντικά προβλήµατα.

-

Εναπόθεση απορριµάτων µε εφαρµογή των τεχνολογιών του τοµέα. Η
τεχνογνωσία και οι διαθέσιµες τεχνολογίες ενσωµατώνονται σήµερα στις
κοινοπραξίες της Green City στον τοµέα ειδικών αποστολών για τα
απορρίµµατα

Υπηρεσίες
Η Οµάδα ∆ράσης ‘’ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ’’ υποστηρίζει τις εξής λύσεις και υπηρεσίες :
o

Συστήµατα διαχείρισης – βέλτιστη διεργασία συλλογής, µεταφοράς,
επεξεργασίας και τελικής απόθεσης απορριµµάτων

o

∆ιοίκηση, οργάνωση , οικονοµικά εργαλεία διαχείρισης απορριµµάτων

o

Επανάχρηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας

o

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση

o

Αειφόροι χώροι εναπόθεσης

o

Νοµοθετική και διοικητική οργάνωση σχεδιασµού , επιθεώρησης και ελέγχου.

o

Εκπαίδευση και επιµόρφωση

Εργαλεία πολιτικής
Στην ∆ανία ο τοµέας των απορριµµάτων αντιµετωπίζεται τόσο µε διοικητικά όσο και
µε οικονοµικά εργαλεία, όπως :
∆ΡΑΣΕΙΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ – ΦΟΡΟΥΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΤΕΛΗΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
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Οµάδα δράσης ‘’ΝΕΡΟ’’
Η υπηρεσία ύδατος της ∆ανίας (Danish Water Services (DWS) ιδρύθηκε το 1993 µε
σκοπό να συλλέξει, να συνδυάσει και να προωθήσει την σηµαντική εµπειρία και
τεχνογνωσία που διέθεταν οι εταιρείες ύδατος της χώρας.
Η DWS σήµερα αποτελεί σηµαντικό µέλος της Green City Denmark.
Το καθαρό και υγιεινό πόσιµο νερό αποτελεί βασική ανάγκη . Το 1/4 του πληθυσµού
της γης δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλή τροφοδοσία νερού και πλέον των 2/3 του
πληθυσµού των αναπτυσσοµένων χωρών ζει σε πόλεις χωρίς κατάλληλη αποχέτευση.
Η ∆ανία είναι µια από τις ηγετικές χώρες στα περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης
ύδατος και παρέχει την εµπειρία των δηµοσίων οργανισµών της και των πλέον
αναγνωρισµένων εταιρειών της σε θέµατα βελτιώσεων, οργάνωσης – διαχείρισης ,
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Αειφόρος διαχείριση ύδατος
Πρώτη

προτεραιότητα

έχει

η

ανάπτυξη

συστηµάτων

διαχείρισης

ύδατος

και

αποχέτευσης. Η ενότητα περιέχει θέµατα τεχνικά, διοικητικά, οργανωτικά και θέµατα
σχέσεων µε τους καταναλωτές.
Η ∆ανία είναι γνωστή για την αποτελεσµατική συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα ακόµη και στις διεθνείς αγορές.
Τα βασικά στοιχεία των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι :
–

Ολοκληρωµένη διαχείριση νερού

–

Βελτιστοποίηση λειτουργίας και συντήρησης

–

Πελατοκεντρικές Υπηρεσίες

–

Τεχνολογία ανώτατου επιπέδου

–

Χρηµατοδοτικές λύσεις για έργα στον τοµέα του ύδατος

Οι εταιρείες ύδατος της χώρας µε το διαπιστευµένο προσωπικό όλων των επιπέδων
ανταγωνίζονται και παρέχουν εξειδικευµένη γνώση και διοικητικές πρακτικές . Μαζί
µε τις πιο αναγνωρισµένες εταιρείες της ∆ανίας προσφέρουµε σε πελάτες από όλον
τον κόσµο συνολικές και αειφόρες λύσεις.
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Μέλη
Στην Οµάδα δράσης ‘’νερό’’ συµµετέχουν οι µεγαλύτεροι ∆ήµοι της χώρας , η εθνική
ένωση ύδρευσης και αποχέτευσης, σύµβουλοι, εργολάβοι και κατασκευαστές.
Η οµάδα δρα ως προµηθευτής τεχνογνωσίας και εµπειρίας από τα µέλη προς πελάτες
σε όλο τον κόσµο.
Υπηρεσίες και βοήθεια
· Μεταφορά τεχνογνωσίας
· ∆ιαχείριση εγκαταστάσεων ύδατος
· Χρηµατοοικονοµική διαχείριση
· Συντήρηση και λειτουργία
· Σύνδεσµοι
· Στρατηγική πληροφόρησης
· Βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων και λειτουργίας
· ∆ίκτυα
· Εκπαίδευση και συνεργασίες

8

EIEE
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον
Οι προσπάθειες

µείωσης

του

CO2,

η

επιταχυνόµενη

ζήτηση

καταναλωτικών

προϊόντων, ο περιορισµός των διαθέσιµων καυσίµων και η βαριά αέρια ρύπανση στις
ταχύτατα αυξανόµενες µεγαλουπόλεις του κόσµου µετατοπίζουν την προσοχή στην
αναζήτηση ενεργειακά αποδοτικότερων λύσεων.
Τα αποτελέσµατα στην ∆ανία βασίζονται στις ρύθµισες και οδηγίες για την ενέργεια,
σε πράσινους φόρους, στην εξοικονόµηση και στην αυξανόµενη συµβολή των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως ο άνεµος , το βιοαέριο και η βιοµάζα, δηλαδή
άχυρο, υπολείµµατα ξύλου κ.α.
Το ΕΙΕΕ ιδρύθηκε το 1990 σαν ιδιωτικός φορέας εµπορίου και βιοµηχανίας µε σκοπό
την διάδοση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά
θέµατα στον διεθνή ενεργειακό χώρο.
Σήµερα το ΕΙΕΕ είναι πλήρες µέλος της Green City Denmark ΕΠΕ και διαθέτει όλο το
απαιτούµενο προσωπικό που καλύπτει ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα. Επίσης
το ΕΙΕΕ διαθέτει ένα πολύπλευρο παγκόσµιο δίκτυο συνεργατών.
Επιδιώκει να απευθυνθεί στα στελέχη του χώρου της ενέργειας, στις ενεργειακές
Αρχές,

στα

στελέχη

της

βιοµηχανίας,

στους

καταναλωτές

ενέργειας,

στους

υπεύθυνους σχεδιασµού, συµβούλους, δηµόσιους λειτουργούς καθώς και στελέχη
στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Παρέχει πλήρη εκπαίδευση και επιµόρφωση βασισµένη στην σύνδεση θεωρίας και
πράξης. Οι θεωρητικές διαλέξεις που παρουσιάζονται από εισηγητές και συµβούλους
ακολουθούνται από διαλέξεις δηµόσιων λειτουργών και υπευθύνων εφαρµογής και
λειτουργίας σε συνδυασµό µε επισκέψεις σε εγκαταστάσεις εν λειτουργία. Αυτή η
µεθοδολογία διασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
∆ράσεις εκπαίδευσης
Εκπαίδευση στελεχών:
–
–
–
–

Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
προσωπικού
Σχεδιασµός
Οικονοµικά

–
–
–
–
–

Προϋπολογισµός
Χρηµατοδότηση
Νοµοθεσία
Τιµολόγηση
Πωλήσεις

–
–

∆ηµόσιες σχέσεις
Ενεργειακές
στατιστικές
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Σύγχρονη Ενεργειακή τεχνολογία:
–

Παραγωγή Ενέργειας

–

Μεταφορά και διανοµή ενέργειας

–

Μέτρηση ενέργειας

–

Εγκαταστάσεις τελικού καταναλωτή

Περιβαλλοντικά θέµατα:
–

Επιδράσεις της ενεργειακής παραγωγής στο περιβάλλον

–

Μέθοδοι µείωσης εκποµπών

–

Νοµοθεσία

–

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας : βιοµάζα, άνεµος, υδρογόνο

Το EIEE επιµόρφωσε περισσότερα από 2.500 στελέχη του ενεργειακού τοµέα από όλο
τον κόσµο και συµµετείχε σε µεγάλο αριθµό έργων.
Το EIEE είναι ο µελλοντικός εταίρος σας στον τοµέα της φιλικής προς το περιβάλλον
ενέργειας.

Μέτοχοι της GREEN CITY DENMARK
Η GREEN CITY DENMARK αποτελεί ένα µοναδικό
δίκτυο φορέων φιλικών προς το περιβάλλον,
∆ήµοι και
Νοµαρχίες
12%

δηλαδή ιδιωτικών εταιριών δήµων, νοµαρχιών,
ιδρυµάτων
Ως

κλπ. από όλη την χώρα.

µέτοχος

της

GREEN

CITY

DENMARK

δεσµεύεσαι να εφαρµόσεις µια περιβαλλοντική

Παραγωγι
κές
Εταιρείες
39%

Εταιρείες
Παροχής
Υπηρεσιών
28%

δήλωση σε µια διετία από την εγγραφή σου ,
πολλές

δε

εταιρείες

έχουν

περιβαλλοντική

πιστοποίηση.

Σύµβουλοι
21%

Ενδεικτικά οι µέτοχοι της GREEN CITY DENMARK
είναι :
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7-Technologies A/S · A/S Cimbria · A/S Midtjydsk Farveri ·
Advisor Hospitality Management International A/S ·
Advokat.rmaet Dahl, Koch & Boll · AEC Advanced
Environmental Control ApS · Agrometer a/s · Airline
Textiltryk A/S · Alfa Laval Copenhagen A/S · ALSTOM
Power FlowSystems A/S · Aqua System A/S · Argusfyr
Energiteknik A/S · Arkitekt.rmaet Kjζr & Richter A/S · Arla
Foods amba · Assentoft Silo A/S · B.V. Electronic A/S ·
Babcock & Wilcox Vψlund ApS · BDO ScanRevision A/S ·
BI Group A/S · Bilsby Skurvognsfabrik A/S · Bio/Consult as
· Birk El-Service ApS · BLάCHER Metal A/S · Blaabjerg
Kommune · BME-Birkebζk Mψbel Export A/S · BONUS
Energy A/S · Bornholms Regionskommune · Bramidan A/S
· Brande Kommune · Brdr. Dahl · Broen A/S · Byfornyelse
Danmark · C. Havemose Maskinfabrik ApS · C.C.
Contractor A/S · Carl Bro as · CENERGIA Energy
Consultants · Chemcontrol a/s · Claire Group A/S ·
Copenhagen Capacity · COWI Rεdgivende
Ingeniψrer A/S · D R C Group · Dafolo A/S · DAI Gruppen
A/S · Dalum Papir A/S · Dan Jord A/S · Danbrew Ltd. ·
Danfoss A/S · Danish Business Advisors · Danish Colour
Design Textile Print A/S · DANISH CROWN · DANSAND
A/S · Dansk Center for Byψkologi · Dansk
ambrugerforening · Dansk Energi Gruppe · Dansk Olie
Genbrug A/S · Danske Bank A/S Herning afd. · Dansk
Over.ade Teknik A/S · DANVA · Danwaste Consult A/S ·
Den Danske Eksportskoles Fond · Det Danske tεlvalsevζrk
A/S · DFDS Transport A/S · DHI Water & Environment ·
ISA Danmark A/S · Econet AS · EDB Gruppen A/S ·
Effectiv Reklame Bureau ApS · egetζpper a/s · Elsam
Engineering A/S · Eltronic A/S · EnergiMidt A/S · EnviDan
Holding ApS · enXco as · Ernst & Young A/S · Esbjerg
Kommune · EURA A/S · Euro Therm A/S · Euro.ns
Danmark · EXPO-NET Danmark A/S · Fagersta Kommun ·
Falcks Redningskorps A/S · Ferskvandscentret · Fishtech
International
Consultants · Food-Center Videbζk A/S · FORCE
Technology A/S · Forskerparken i Εrhus · Frederiksborg
Amt · Faaborg Vζrft A/S, New Line Miljψteknik · Gjern
Kommune · Gra.sk Centrum · Green Triangle, Finland ·
Green World (UK) Ltd. · GreenTec Denmark · Grey A/S,
Εrhus · GRUNDFOS DK A/S · Gruppen for by- og
landskabsplanlζgning aps · Gunnar Merrild Fotogra. ApS ·
Hammel Kommune · Hammerthor A/S ·
Handelsbanken Midtbank A/S · Hedeselskabet · Herning
Folkeblad A/S · Herning Handelsskole · Herning Kommune
· Herning Turist- og Kongresbureau · Herning-Ikast
Erhvervspark A/S - HI PARK · HIH, Herning · HN
Consulting · Hollensen Energy A/S · Holmsland Kommune ·
Holstebro Kommune · Holstebro Kommune,
Forsyningsvirksomhederne · Hotel Eyde · Hotel Medi · IB
Gruppen A/S · Ikast Handelsskole og Kursuscenter · Ikast
Kommune · Ingeniψrforeningen i Danmark, IDA · Invensys
APV - Membrane Filtration · Justsen Energiteknik A/S ·
Jysk Kemi Service ApS · Jyske Bank · K. Zartow A/S · KAB
Fonden · Kalundborgegnens Erhvervsrεd · Kamstrup A/S ·

Karup Lufthavn A.m.b.A. · Kemira Miljψ A/S · Kewet Salg
ApS · KH nordtherm a/s · Kingo Karlsen A/S · kk-electronic
a/s · Kolding Kommune · KPC-Byg A/S · Krόger A/S ·
Kvalitets Gruppen · Kψbenhavns Kommune · Landia A/S ·
Lillehammer Miljψ - Green Region Norway · Lemvig
Kommune · LO Herning · LO Silkeborg-Them-Gjern-Ry ·
Logistics Consulting Group · Lund & Erichsen A/S ·
Lψgstψr Rψr A/S · MA PROJECT A/S · Mangaard
Rejsecenter A/S · Marius Pedersen A/S ·
Medieselskabet af 14. august 1991 · Merkur Den
Almennyttige Andelskasse · Messecenter Herning ·
Micodan AS · midtconsult A/S · Midtjydsk Fornikling &
Forchromning A/S · Midtjydsk Teknologi-Center · idtjyllands
Avis · Minolta Danmark A/S ·Mψrup Stof · NCC Danmark
A/S · Nicha Miljψteknik A/S ·NIRAS · Nordea, Herning ·
Nordisk Miljψkemi A/S · Nordisk Wavin A/S · Nordjyllands
Amt · Novotex A/S · Nutec · Nykredit A/S · Nζstved-Egnens
Erhvervsrεd · Odense Kommune · ONDEO Degrιmont A/S ·
Per Aarsleff A/S · PH-Consult ApS ·Phψnix-Trykkeriet as ·
PlanEnergi Midt · Post Danmark · Pro.l Fashion A/S ·
Rambψll, Herning · Rambψll, Virum · Rationel Vinduer A/S
· RGS 90 A/S · Ringkjψbing Amt · Ringkjψbing Amts
Landboforeninger · Ringkψbing Kommune · RINSE Industrial Water Management ApS · Rockwool A/S · Roug
A/S · S. Thygesen A/S · Saloprint A/S · SBS Byfornyelse
s.m.b.a. · Scandic Hotel A/S · Schultz Gra.sk A/S ·
Selandia - Center for Erhvervsuddannelse · Silkeborg
Bogtrykkeri A/S · Silkeborg Kommune · Silkeborg
Kraftvarmevζrk A/S · Simon Moos Maskinfabrik A/S ·
Skagen Kommune · Skanderborg Kommune · Skarrildhus ·
Skive Kommune · Skjern Kommune · Skaarup & Jespersen
a.s. · Sloth Mψller Rεdgivende Ingeniψrer A/S ·Steensen &
Varming A/S · Steins Laboratorium A/S · Strψm &
Pedersen, Vejle A/S · Sunds Velour A/S · Sunesens
Tekstilforζdling ApS · SYD-TEK Teknologi- og Udviklingscenter · System B8 mψbler a/s · Sψnderjyllands
Maskinfabrik A/S · Sψren Jensen Rεdgivende Ingeniψr.rma
A/S · Tankegang a/s · TARCO A/S · Technoworld Denmark
A/S · Teknikon A/S · Teknologisk Institut · TEKO · Tele
Danmark Erhverv A/S ·
TELETRONIC Denmark ApS · Terra Nordic A/S · The
Municipality DECIN · Them Kommune · Thomsens
Anlζgsgartneri A/S · TIC Danmark · Tim Envipro a/s ·
TransForm af 1994 ApS · Trehψje Kommune · Trevira
Neckelmann A/S · Tricon A/S · Tvilum-Scanbirk A/S · Tytex
A/S · Udviklingscenter Auning · Unimerco A/S · United
Textile Group A/S · Uno Image A/S · Uponor A/S · Vald.
Birns Jernstψberi A/S · VandTeknologi Aps · Vefa
Tekstilfarvning A/S · Vestas Wind Systems A/S ·
Vestergaard Bogtrykkeri I/S · Viborg Kommune · Videbζk
Kommune · Viterra Energy Services A/S · WaterTech A/S ·
Westfalia Separator A/S · William Hansen & Co. A/S ·
WM-data A/S · Ψstdeponi AmbA · Ψstjydsk Miljψservice
A/S · Aalborg Erhvervsrεd · Aarhus tekniske Skole · Εrhus
Amt · Εrhus Kommune · Εrhus Universitet · Εrstiderne
Arkitekter A/S · Aaskov Kommune
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GREEN CITY DENMARK : Συγκρότηση της Εταιρείας
Α.

Υπάλληλοι Γραµµατείας Green City Denmark (9 θέσεις)
1. Γενικός ∆ιευθυντής
5. ∆ιευθυντής έργων
2. Τεχνικός ∆ιευθυντής
6. Βοηθός ∆ιευθυντής έργων
3. Γενικός διευθυντής
7. Σύµβουλος
Ινστιτούτου ενέργειας
8. Γραµµατέας
4. ∆ιευθυντής έργων
9. Υπάλληλος

Β.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αποτελείται από (9) Μέλη .

Τα

µέλη

του

αντιπροσωπεύουν

καταξιωµένες,

πρωτοπόρες

στον

τοµέα

του

περιβάλλοντος εταιρείες και δήµους .
Γ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποτελείται από (7) Μέλη .

Είναι συµβουλευτικό όργανο που αποτελείται από ∆ηµάρχους και συµβούλους των
Νοµαρχιών από τους δήµους (5) και τις νοµαρχίες (2) που επιλέχθηκαν για την
σύσταση της Green City Denmark
∆.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελείται από (17) Μέλη .
Είναι συµβουλευτικό όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών,
επαγγελµατικών οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων, υπουργείων κλπ.

Λειτουργεί ως εργαστήριο µε σκοπό την ανάπτυξη νέων ιδεών από κοινού µε
την διεύθυνση της Green City.
Ε.

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποτελείται από (14) Μέλη .
Αντιπροσωπεύει την ‘’Πράσινη Ζώνη’’ που περιλαµβάνει τους τέσσερις ∆ήµους που ορίστηκαν
ως συστατικοί της Green City Denmark (Videbæk, Herning, Ikast and Silkeborg), καθώς και
τις Νοµαρχίες Ringkjøbing and Aarhus και τον ∆ήµο Aarhus.

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από στελέχη των φορέων και διασυνδέει τις
διατοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της περιοχής.
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Πληροφορίες και στοιχεία:
•

GREEN CITY DENMARK - Herning :
GREEN CITY DENMARK A/S
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Phone: +45-97 21 64 00
Fax: +45-97 21 74 21
E-mail: info@greencity.dk

•

The GREEN CITY DENMARK – Copenhagen :
GREEN CITY DENMARK A/S
Gl. Kongevej 1
DK-1610 Copenhagen K
Phone: +45-33 26 89 89
Fax: +45-33 26 89 80
E-mail: info@greencity.dk

•

Ελληνική Πρεσβεία ∆ΑΝΙΑΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 1 – 2 - 06
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ
Βουλευτής Ν. Κοζάνης
Προς: Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας
∆ΕΗ Α.Ε.
Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας
∆ήµος Πτολεµαϊδας
Ενεργειακές επιχειρήσεις

Θέµα: Πρόταση για την ίδρυση Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων
στη ∆υτ. Μακεδονία.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δηµιουργία στη ∆υτ. Μακεδονία,
µε έδρα την Πτολεµαΐδα, ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος (διοικητικού – θεσµικού,
οικονοµικού) προσέλκυσης επενδύσεων, για την ανάπτυξη έρευνας και
επιχειρηµατικότητας σε θέµατα ενέργειας, στη ∆υτική Μακεδονία.
Με την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. στοχεύουµε στη βέλτιστη αξιοποίηση αλλά και την
προσέλκυση πόρων (ανθρωπίνων και οικονοµικών) στη ∆υτική Μακεδονία ώστε
το Ενεργειακό Κέντρο της χώρας εδώ και δεκαετίες, να µετεξελιχτεί στο άµεσο
µέλλον και σε βάθος χρόνου, σε Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων στη χώρα και την
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και των χωρών µελών της ενεργειακής
κοινότητας της ΝΑ. Ευρώπης.
Η µετεξέλιξη αυτή θα σηµάνει τη µετάβαση της ∆υτικής Μακεδονίας και το Ν.
Κοζάνης, από ένα µονοδιάστατο και µονοεπίπεδο ενεργειακό κέντρο (εξόρυξη και
καύση των κοιτασµάτων λιγνίτη από τη ∆ΕΗ) σε ένα πολυδιάστατο και
πολυεπίπεδο Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων.
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Το τελευταίο θα περιλαµβάνει έρευνα για παραγωγή γνώσης από δηµόσιους φορείς
και ιδιώτες, σε όλους τους τοµείς (πηγές) της ενέργειας (στερεά καύσιµα, Α.Π.Ε.,
φυσικό αέριο, αντιδραστήρα Η, φωτοβολταϊκά, βιοκαύσιµα, υδροηλεκτρικά, κ.α.)
και για όλη την κλίµακα των διατάξεων που απαιτούνται.
Παράλληλα, η παραγόµενη γνώση θα βρίσκει εφαρµογή στην πράξη, από τις
επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα νέα επιτεύγµατα και οι οποίες θα είναι
συνδεδεµένες µε το Κ.Ε.Ε.
Η διοίκηση του κέντρου θα γίνεται από πολυµετοχική Εταιρία, µε την εφαρµογή
ενός πρότυπου ολοκληρωµένου µοντέλου διαχείρισης και προαγωγής
ενεργειακών εξελίξεων ( έρευνας και επιχειρηµατικότητας ) στη χώρα και την
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και των χωρών µελών της ενεργειακής
κοινότητας ΝΑ. Ευρώπης.
Το ευνοϊκό περιβάλλον για έρευνα και επιχειρηµατικότητα στο Κ.Ε.Ε. θα
προκύψει από την παροχή διευκολύνσεων, ( θεσµικών – διοικητικών,
οικονοµικών ) παραχώρηση εκτάσεων ή ακινήτων από φορείς οι οποίοι στη
συνέχεια θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής (π.χ. µετοχών ) στην Α.Ε.
Καθοριστικής σηµασίας για την δηµιουργία του ευνοϊκού οικονοµικού
περιβάλλοντος του Κ.Ε.Ε. είναι η διάθεση του 50% των κονδυλίων του Τοπικού
Πόρου Ανάπτυξης, των Νοµών Κοζάνης και Φλώρινας, (µετά από σύµφωνη γνώµη
και απόφαση των αρµοδίων αρχών) για τη δωρεάν χρηµατοδότηση, ως επιπλέoν
ποσοστού ενισχύσεως, (έως 10%) επενδύσεων που θα εµπίπτουν στο Νοµικό
πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. και θα υλοποιούνται στους Νοµούς
Κοζάνης και Φλώρινας.
Πιθανοί φορείς που µπορούν να συµβάλλουν στην ίδρυση ή τη λειτουργία του
Κ.Ε.Ε. εκτός του Υπ. Ανάπτυξης είναι:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας
η ∆ΕΗ
ο ∆ήµος Πτολεµαΐδας
∆ήµοι της ∆υτ. Μακεδονίας
η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη ∆υτική Μακεδονία
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