Η CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων
Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος
ασχολείται με τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχει στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και
τυποποίηση της γνώσης γύρω από αυτά. Υπό την αιγίδα της CIGRE λειτουργούν περισσότερες από
250 ομάδες εργασίας με μέλη από όλο τον κόσμο, οι οποίες παράγουν πλήθος τεχνικών
εγχειριδίων, τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με όλα τα
θέματα γύρω από τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια (1921) στο Παρίσι. Σήμερα αριθμεί 1.250 συλλογικά μέλη
(εταιρείες/πανεπιστήμια) και 15.000 ατομικά μέλη από 90 χώρες. Αυτή η μοναδική κοινότητα
υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο 60 Εθνικών Επιτροπών, που διαθέτουν σε βάθος
κατανόηση των τοπικών συνθηκών. Οι Εθνικές Επιτροπές προτείνουν τους καταλληλότερους
επιστήμονες για τις 250+ Ομάδες Εργασίας που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρόγραμμα γνώσης
της CIGRE.
Η Ελληνική Επιτροπή CIGRE (EE CIGRE) συστήθηκε το 1976. Στόχος της είναι η ανταλλαγή γνώσεων,
εμπειριών και τεχνογνωσίας με σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού δικτύου μεταφοράς
και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις εξελίξεις σε
τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Η ΕΕ CIGRE πραγματοποιεί ένα συνέδριο ανά διετία, καθώς και
άλλες δράσεις (ημερίδες – σεμινάρια) εστιασμένες σε θέματα αιχμής. Η EE CIGRE είναι από τις πιο
δραστήριες παγκοσμίως επιτροπές και σήμερα αριθμεί 290 ισοδύναμα μέλη.
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Δείτε παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας και τα
οφέλη που προφέρει η CIGRE:

(Μηχανικοί, ανώτερα στελέχη, ερευνητές, καθηγητές, κ.ο.κ.)

(Νέοι μηχανικοί κάτω των 35 ετών)
-50% έκπτωση στα έξοδα ετήσιας συνδρομής (για 2 έτη)
Η συνδρομή των Ατομικών Μελών είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

 Πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες και ανανεωμένες τεχνικές πληροφορίες της CIGRE και στο
ηλεκτρονικό περιοδικό Electra μέσω της ιστοσελίδας www.e-cigre.org
 Υπηρεσίες, πληροφορίες και σύνδεσμοι στις Εθνικές Επιτροπές της CIGRΕ.
 Δυνατότητα συμμετοχής στις τεχνικές ομάδες εργασίας της CIGRE προς απόκτηση
εμπειριών και ανταλλαγή γνώσεων (οι Ομάδες Εργασίας της CIGRE και οι Επιτροπές
Μελέτης αριθμούν περισσότερους από 4.000 ειδικούς).
 Δυνατότητα παρουσίασης εργασιών σε συνόδους, συνέδρια και συμπόσια.
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www.e-cigre.org
ELECTRA

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ

•6 φορές ετησίως
•Διμηνιαίο περιοδικό της
CIGRE που περιέχει
πληροφορίες σχετικά με:
•την πρόοδο και τα
αποτελέσματα των
τεχνολογικών
δραστηριοτήτων
•τις εξελίξεις στον Οργανισμό
της διεθνούς CIGRE
•τα δρώμενα και εκδηλώσεις
που πραγματοποιούν οι
Εθνικές Επιτροπές CIGRE
•τις διεθνείς συναντήσεις
•περίπου 13.000 μέλη σε 100
διαφορετικές χώρες
απολαμβάνουν το Electra

•Δωρεάν, απεριόριστη
πρόσβαση σε 10.000
ψηφιακές αναφορές
•Ενημερωτικές εκδόσεις
τεχνολογικού περιεχομένου
από το έργο των Επιτροπών
Μελέτης
•Εργασίες τεχνολογικού
περιεχομένου που
δημοσιεύονται στη Digital
ELECTRA
•Εργασίες και πρακτικά των
Συνεδριάσεων και
Συμποσίων
•50% έκπτωση στις εκδόσεις
της CIGRE (η έκπτωση
αφορά και τις «Πράσινες
Εκδόσεις»)

•Το Αρχείο των Μελών της
CIGRE είναι διαθέσιμο τα
περιττά έτη. Αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο
επαγγελματικών επαφών και
συνδετικό κρίκο για όλα τα
μέλη.

ΜΕΙΩΜΕΝO ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ -20%)
Κάθε δύο έτη (τα ζυγά έτη) πραγματοποιείται στο Παρίσι η Διεθνής Σύνοδος (Συνέδριο) της CIGRE,
με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες. Παρουσιάζονται και συζητούνται πάνω από 600
εργασίες. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξει κανείς γνώσεις και εμπειρίες με κορυφαίους
ειδικούς,

αναγνωρισμένα

διευθυντικά

στελέχη,

συμβούλους,

καθηγητές,

κυβερνητικούς

εκπροσώπους και μηχανικούς από όλο τον κόσμο. Με πάνω από 300 εκθέτες και 8.000 επισκέπτες,
η Διεθνής Τεχνολογική Έκθεση που πραγματοποιείται μαζί με το Συνέδριο, αποτελεί βασικό
συστατικό και ζωντανή απεικόνιση της θεματολογίας της Συνόδου.
Όλες τις άλλες χρονιές και σε διαφορετικές χώρες, διοργανώνονται δύο Συμπόσια με διεθνές
ακροατήριο και συμμετοχή περίπου 400 εκπροσώπων, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα
τοπικού περιεχομένου και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά Σεμινάρια.
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