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∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ECOCITY ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2013) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.  
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Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.



10 ÙÂ‡¯Ô˜ 29 � ∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2014

Αλλαγή σκηνικού… καιρικού ίσως και πολιτικού!

Οι εκλογές είναι το στοιχείο που κυριαρχεί το τελευταίο
διάστηµα. Κοµµατικές αντιπαραθέσεις και άρωµα εκλογών
αποτελούν το κύριο θέµα σε όλες τις συζητήσεις. Το παράδοξο
είναι ότι το θέµα της ενέργειας και της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας εµφανίζεται σε όλα τα προγράµµατα!
Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών.
Υψηλές θερµοκρασίες τόσο στο καιρικό όσο και στο πολιτικό
σκηνικό!
Μέσα στη θερινή λοιπόν ραστώνη, 4 µεγάλες εκθέσεις στο χώρο
της δόµησης διοργανώνονται από κοινού και κερδίζουν τις
εντυπώσεις. DOMICATEC- ELECTROTEC- MEDWOOD- ΧΡΩΜΑ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & TOOLS διεξάγονται παράλληλα στο Εκθεσιακό
Κέντρο Metropolitan Expo από τις 8 έως τις 11 Μαΐου,
συγκεντρώνοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον πλήθους
επαγγελµατιών και επισκεπτών.
Από την πλευρά µας µε εποικοδοµητικά και άκρως ενδιαφέροντα
άρθρα θα προσφέρουµε µία νότα δροσιάς, ενώ νέα γύρω από το
κλάδο της δόµησης και της ενέργειας, παρουσίαση νέων
προϊόντων και υπηρεσιών θα συµβάλλουν σηµαντικά στην
ενηµέρωση γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Καλό ∆ιάβασµα 

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2013) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.  
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LET’S CLEAN UP EUROPE
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¢ƒ∞™∏

Κάθε χρόνο, εκατοµµύρια τόνοι απορριµµάτων καταλήγουν  στους
ευρωπαϊκούς δρόµους, τους ωκεανούς, τις παραλίες, τα δάση και τις φυσικές
περιοχές. Και κάθε χρόνο εκατοµµύρια Ευρωπαίοι βγαίνουν µέσω
εθελοντικών δράσεων στις γειτονιές τους για να καθαρίσουν. «Let's Clean up
Europe!» είναι µια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει
περισσότερες από αυτές τις δράσεις, για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την
κλίµακα των απορριµµάτων και τα προβλήµατα των αποβλήτων, καθώς  και να
ενθαρρύνει αλλαγές στη συµπεριφορά. Η εκδήλωση συντονίζεται από την
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για τη Μείωση Αποβλήτων ( EWWR ).

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: "Οι αστικές δράσεις
καθαριότητας αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη και θέλουµε να αποτελέσουν
µέρος µιας Ευρωπαϊκής γιορτής. Έχουµε τοποθετήσει  µαζί ένα δίκτυο
εθνικών σηµείων επαφής σε 21 χώρες για να αφήσουµε τους ανθρώπους να
γνωρίζουν τι συµβαίνει στη γειτονιά τους, και τι µπορούν να κάνουν για να
βοηθήσουν. Πρόκειται  για µια πρωτοβουλία «ετοιµότητας», οπότε ας
πάρουµε τις µπότες και τα γάντια µας. Όλοι θέλουµε να ζούµε σε καθαρές
γειτονιές, εποµένως «Let's Clean up Europe!». 

Μια σειρά από εκστρατείες καθαρισµού έχουν οργανωθεί στην Ευρώπη τα
τελευταία χρόνια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος  των απορριµµάτων.
Η δράση «Let's Clean up Europe!»  θα συγκεντρώσει αυτές τις πρωτοβουλίες σε
µία πανευρωπαϊκή δράση καθαριότητας που θα πραγµατοποιηθεί την ίδια
µέρα σε όλη την ήπειρο, ενεργοποιώντας ως το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Η δράση «Let's Clean up Europe!» είναι ένα πραγµατικά bottom-up event που
στοχεύει στην ενηµέρωση και κινητοποίηση του κοινού για τον καθαρισµό του
περιβάλλοντος προς  όφελός τους. Η εµπειρία δείχνει ότι οι άνθρωποι συχνά
εκπλήσσονται µε το µέγεθος των αποβλήτων  που παράγονται και που
αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ στη γειτονιά τους. Χαρτί, γυαλί, µέταλλα,
πλαστικά και όλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πάλι ή να ανακυκλωθούν
εάν συλλέγονται. Αυτό µειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηµιουργεί
οικονοµικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, βοηθώντας στην ώθηση της
Ευρώπη προς µια πιο κυκλική οικονοµία.

Η Commission προωθεί την εκδήλωση, αλλά οι δράσεις καθαριότητας είναι
πραγµατικά ανεξάρτητες, τοπικές και οργανώνονται από την κάθε πολιτική
ηγεσία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και
σχολεία θα πάρουν µέρος και θα συντονίσουν σειρά από ενέργειες.
Εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε 15 κράτη µέλη της ΕΕ, καθώς και στην
Ανδόρ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία. Για να
βρείτε µια τοπική δράση στο κράτος µέλος σας, δείτε την ιστοσελίδα του
εθνικού διοργανωτή στο κράτος µέλος σας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει επίσης µία
εφαρµογή για θαλάσσια απορρίµµατα την οποία µπορείτε να κατεβάσετε από
το Google Play: www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Ευρωπαϊκή ∆ράση 
«Let’s  Clean Up Europe!»

στις 10 Μαΐου

Για περισσότερες πληροφορίες

«Let's Clean up Europe!» 

ιστοσελίδα Ευρώπης:

www.letscleanupeurope.eu

Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά µε τη νοµοθεσία της ΕΕ

περί αποβλήτων, επισκεφθείτε το

site:

http://ec.europa.eu/environment

/waste/index.htm

Ενηµερωτικό σηµείωµα
σχετικά µε την εκδήλωση θα

βρείτε στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.ewwr.eu/sites/default/f
iles/Factsheet % 20 - %

20Let % 27s % 20Clean %
20up % 20Europe.pdf
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GLOBAL SUSTAIN
À¶√™∆∏ƒπ∫∆∏™ ∆√À ¢π∞°ø¡π™ª√À 

Έναν νέο ευρωπαϊκό on-line διαγωνισµό που αποσκοπεί να ενηµερώσει, να
επισηµάνει και να λειτουργήσει καταλυτικά για την πρωτοποριακή
διατοµεακή συνεργασία µεταξύ του κοινωνικού, επιχειρηµατικού και
δηµόσιου τοµέα σε όλη την Ευρώπη, στηρίζει φέτος η Global Sustain.

Πρόκειται για ένα διαγωνισµό που φιλοξενείται στην on-line πλατφόρµα των
Ashoka Changemakers και στο οποίο µπορούν να λάβουν µέρος όλες οι
οργανώσεις µε κοινωνική αποστολή (π.χ. σωµατεία, ΜΚΟ, ιδρύµατα,
κοινωνικές επιχειρήσεις), επιχειρήσεις και δηµόσιοι οργανισµοί που
εργάζονται µαζί για να δηµιουργήσουν αλλαγή στην Ευρώπη. Σε αυτό το
διαγωνισµό αναζητούνται τα  πιο τολµηρά πρότζεκτς δηµιουργίας δυνητικής
διαρκούς αλλαγής. Οι συµµετοχές στο διαγωνισµό µπορούν να καλύψουν µια
ευρεία γκάµα λύσεων, από καινοτόµα προγράµµατα δηµιουργίας θέσεων
εργασίας, µέχρι την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών αντιµετώπισης
βασικών αναγκών υποεξυπηρετούµενου πληθυσµού, την παροχή νέων,
προσβάσιµων σε όλους, λύσεων.

Η Global Sustain, διατηρώντας τη µεγαλύτερη βάση εταιρειών και ΜΚΟ
µελών, των οποίων τις δράσεις / πρωτοβουλίες / καµπάνιες προβάλλει και
επικοινωνεί µέσω των καινοτόµων on-line και off-line υπηρεσιών της,
αποδέχτηκε µε χαρά την πρόταση για υποστήριξη του διαγωνισµού θέλοντας
να ενισχύσει την προβολή του σε ένα εκτεταµένο δίκτυο κοινωνικών εταίρων
(stakeholders). Με συνεχείς αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της
(www.globlasustain.org) καθώς και στο 15ήµερο e-newsletter, µε banners
προβολής και ειδικά e-mail shots στη βάση της, θα προσπαθήσει να
γνωστοποιήσει περαιτέρω το διαγωνισµό και να κινητοποιήσει τους
κοινωνικούς της εταίρους για συµµετοχή. 

Οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους στη διεύθυνση: www.changemakers.com/co-creation µε
καταληκτική ηµεροµηνία την 10η Απριλίου 2014. Οι φιναλίστ θα
ανακοινωθούν το Μάιο 2014, στη διάσκεψη της Zermatt ενώ οι τελικές
παρουσιάσεις, τον Ιούνιο του 2014. Οι νικητές και οι φιναλίστ θα
συµµετάσχουν στη διάσκεψη της Zermatt και την τελετή απονοµής των
βραβείων στις 25-27 Ιουνίου 2014.

Σχετικά µε τη Global Sustain
Η εταιρία Global Sustain, µε γραφεία σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Μελβούρνη, προσφέρει
καινοτόµες υπηρεσίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την αειφορία. Αποστολή της είναι η
δηµιουργία γνώσης, η έµπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισµών στην
αειφορία, µέσα από τη συµβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την
εκπαίδευση, µε επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - οικονοµική ωφέλεια.
Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρίες, µη κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, δηµόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
επαγγελµατικά σωµατεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Οι συµβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση
συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια έκδοση
Yearbook και το Sustainability Forum συµβάλλουν στη δυναµικότερη προβολή του
αειφόρου έργου των µελών της Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες µεταξύ αυτών, της
αγοράς και της κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργούν. 

«Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Συν-δηµιουργία: συνεργασία
για αντίκτυπο»
Μια συνεργασία των:
Ashoka, Zermatt Summit
Foundation, Fondation Guilé,
DPD και Boehringer
Ingelheim.
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ECOMOBILITY 2013-14
∆ƒπ∫∞§∞-µƒÀ•∂§∂™ 

ª∂ √π∫√§√°π∫∏ ª∂∆∞∫π¡∏™∏

Γεµάτη από τις χαρούµενες φωνές των µαθητών και πληµµυρισµένο από τον
ενθουσιασµό των εφήβων, πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου, η Τελετή
Απονοµής των Βραβείων της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2013-14, στο
Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Το Βραβείο καλύτερης εργασίας για την Οικολογική Μετακίνηση της περιόδου
2013-14 απονεµήθηκε στην οµάδα µαθητών του 2ου Γυµνασίου Τρικάλων, που θα
συµµετέχουν στην αποστολή του ECOCITY στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο, για να
επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
γραφεία των δικτύων NGOs European Environmental Bureau και το Transport &
Environment. 

Τo δεύτερo βραβείο έλαβε η οµάδα του 1ου Γυµνασίου Θήβας, ενώ το τρίτο η
οµάδα του Γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων από την Κατερίνη. 
Επίσης πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των Βραβείων ∆ηµιουργικότητας, στις
παρακάτω οµάδες µαθητών, κατά σειρά και κατηγορία:
Βραβείο Μουσικής Σύνθεσης 
1ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Μπουγά
2ο Βραβείο: 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών
3ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
Βραβείο Εικαστικής Έκφρασης 
1ο Βραβείο: Γυµνάσιο Κουτσουρά Ιεράπετρας
2ο Βραβείο: 2ο Γυµνάσιο Τρίπολης
3ο Βραβείο: 3ο Γυµνάσιο Τρικάλων
Βραβείο ∆ραµατουργικής Έκφρασης
1ο Βραβείο: Εράσµειος Ελληνογερµανική Σχολή
2ο Βραβείο: 2ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης
3ο Βραβείο: Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αχαρνών
Βραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης 
1ο Βραβείο: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
2ο Βραβείο: 2ο Γυµνάσιο Καισαριανής
3ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Πλάτων Κατερίνης
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Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιωάννα Φακιδάρη

Οι οµάδες των µαθητών που κέρδισαν το πρώτο βραβείο, σε κάθε κατηγορία
∆ηµιουργικού θα φιλοξενηθούν στο ECOCAMP, που διοργανώνει κάθε χρόνο το
ECOCITY, την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου στα Καλάβρυτα.

Το Βραβείο για την καλύτερη ∆ιοργάνωση Εκδήλωσης της Εκστρατείας
ECOMOBILITY 2013-14, απονεµήθηκε στον ∆ήµο Ερυµάνθου για τη
συνδιοργάνωση και την πολυετή αξιοποίηση της εκστρατείας στη περιοχή του.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκαν, επίσης, ειδικοί Έπαινοι στο
Μουσικό Γυµνάσιο Τρικάλων για τη δηµιουργία slogan, στο Λεόντειο Λύκειο
Πατησίων για την έρευνα, στο Γυµνάσιο Ανέζας για τη δηµιουργία ηλεκτρικού
ποδηλάτου, στο 9ο Γυµνάσιο Νίκαιας για την θεατρική υποκριτική, στο
Πειραµατικό Γυµνάσιο του ΑΠΘ για τους στίχους σε διασκευή τραγουδιού και
στο Γυµνάσιο Μυγδονίας για την προώθηση του προβήµατος συγκοινωνιακής
σύνδεσης σε τρία χωριά.

Στους µαθητές και συντελεστές της Εκστρατείας έστειλαν χαιρετισµό ο
Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. 

Την Τελετή απονοµής των βραβείων παρακολούθησαν εκπρόσωποι της
πολιτείας, Επιστηµονικών Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί
και µαθητές από πολλές πόλεις της χώρας, που ταξίδεψαν για να γιορτάσουν
όλοι µαζί τη κορύφωση της εκστρατείας ECOMOBILITY 2013-14.

Στην Εκστρατεία, φέτος, Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα ΑΞΙΑ, τα
περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, ΜOTO ΤΡΙΤΗ και REVIEW CSR και οι εταιρείες
Webolution και Stefi. Τοπικός χορηγός είναι η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου
(∆ΕΠΑ) και τοπικοί υποστηρικτές τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, το Mediterranean
Palace Hotel, ο ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το Ξενοδοχείο Divani Trikala, η OTS, το Ξενοδοχείο
XENIA VOLOS και το REX HOTEL. Επίσης, τοπικοί Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι
εφηµερίδες Μακεδονία, Κόσµος Λάρισας, Ελευθερία Καλαµάτας, Ταχυδρόµος
Βόλου, Ελευθερία της Ηπείρου και Έρευνα Τρικάλων, τα portals energypress.gr,
aboutthessaloniki.gr και polytexnikanea.gr, και η εταιρεία Media Forest –
Studio Analysis.
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INTERSOLAR EUROPE 
∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ∂∫£∂™∏ °π∞ ∆∏¡ ∏§π∞∫∏

µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ™∆√¡ ∫√™ª√

Το Συνέδριο Intersolar Europe λαµβάνει και πάλι χώρα το 2014, παράλληλα µε
την Έκθεση Intersolar Europe, τη µεγαλύτερη έκθεση στον κόσµο για τη
βιοµηχανία ηλιακής ενέργειας. 

Πάνω από 2.000 συµµετέχοντες και περίπου 300 οµιλητές από όλες τις γωνιές
του πλανήτη αναµένεται να παρευρεθούν στο Συνέδριο καθώς και στις
παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν 2 - 4 Ιουνίου  2014. 
Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο ICM – ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μονάχου
και θα καλύπτει τις τρέχουσες συνθήκες και τις εξελίξεις στην ηλιακή
βιοµηχανία, καθώς και τις τελευταίες τεχνολογίες και τις τάσεις σε όλο τον
κόσµο. 

Τα θέµατα του συνεδρίου θα εστιάσουν στις εξελίξεις των αγορών, καθώς και
τη νέα θεµατική της Ανανεώσιµης θέρµανσης. Η Αποθήκευση ενέργειας θα
καταλάβει επίσης µια ιδιαίτερη θέση στο πρόγραµµα του τρέχοντος έτους, µε
αρκετές θεµατικές του συνεδρίου αφιερωµένες στο θέµα. Αυτό συµβαίνει
επειδή η Έκθεση Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ees) φιλοξενείται από
την Intersolar Europe για πρώτη φορά. Για να δοθεί το έναυσµα για την
Έκθεση, µια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε διακεκριµένους οµιλητές
πρόκειται  να ρίξει φως σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή
µετάβαση.

Η Intersolar Europe θα πραγµατοποιηθεί από 4 έως 6 Ιουνίου 2014 στο
Εκθεσιακό Κέντρο Μονάχου, µε περισσότερους από 1.000 εκθέτες να
παρουσιάζουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασµού της βιοµηχανίας ηλιακής
ενέργειας. Το Συνέδριο Intersolar Europe θα λάβει χώρα παράλληλα µε την
έκθεση από 2 έως 4 Ιουνίου 2014, µε επέκταση στα  τελευταία θέµατα που
επηρεάζουν τη βιοµηχανία. Σε 40 συνεδρίες, συµπεριλαµβανοµένων
παράλληλων εκδηλώσεων, οι περίπου 2.000 συµµετέχοντες από όλο τον
κόσµο θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ηλιακή βιοµηχανία. Με
την έκθεση Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ees), το θέµα της

«Intersolar Europe 
Conference 2014
Intersolar Europe

Μόναχο, 
4 - 6 Ιουνίου 2014»
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αποθήκευσης ενέργειας καλύπτεται επαρκώς, µε διάφορες συνεδρίες να
προσφέρονται επίσης για το θέµα. Στο φετινό πρόγραµµα εµφανίζεται η νέα
θεµατική της Ανανεώσιµης Θέρµανσης & Solar Thermal. Επιλεγµένα side
events συνοδεύουν τις συνεδριακές εκδηλώσεις, παρέχοντας πρακτικές
γνώσεις σχετικά µε τα θέµατα που συζητήθηκαν. Επιπλέον Εκδηλώσεις
δικτύωσης δίνουν στους  συµµετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες
και να σφυρηλατήσουν τις επαφές.

«∆ιακεκριµένοι οµιλητές για µια πολλά υποσχόµενη έναρξη του
προγράµµατος»
Στις 4 Ιουνίου, το άνοιγµα της εκδήλωσης του φετινού Intersolar Europe, µε τη
µορφή συζήτησης ρίχνει φως για τη µετάβαση ενέργειας στη Γερµανία και την
πρόοδό της. Εξέχοντες εκπρόσωποι από τον κόσµο της πολιτικής, της έρευνας
και της βιοµηχανίας επικεντρώνονται κυρίως στις διάφορες προτάσεις και τις
αποφάσεις της νέας γερµανικής κυβέρνησης σχετικά µε την τροποποίηση
EEG. Όπως και πέρυσι, οι θεατές και οι συµµετέχοντες µπορούν να
προσβλέπουν σε µια αµφιλεγόµενη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική και
τις συνθήκες της βιοµηχανίας.

«Φωτοβολταϊκά σε όλο τον κόσµο - οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος»
Η πρώτη µέρα του συνεδρίου επικεντρώνεται στις διάφορες πολιτικές,
οικονοµικές και νοµικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις σε διαφορετικές
αγορές, µε τα τελευταία στοιχεία από το European Photovoltaic Industry
Association (EPIA), δείχνει ότι περίπου 37 (GW ) της φωτοβολταϊκής ισχύος
προστέθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο το 2013. Η µεγαλύτερη αύξηση στον
κόσµο το 2013 καταγράφηκε από την κινεζική αγορά µε 11,3 GW.

Η Ευρώπη, ωστόσο, δεν είναι πολύ πίσω, µε περίπου 10 GW της δυναµικότητας
να προστίθενται κατά την ίδια περίοδο. Σε πέντε θεµατικές, εµπειρογνώµονες
από όλες τις γωνιές του πλανήτη δίνουν µια λεπτοµερή περιγραφή των
µεµονωµένων φωτοβολταϊκών αγορών σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια και Νότια
Αµερική, Μέση Ανατολή και Αφρική και τον τρόπο που αναπτύσσονται. Ό,τι
καινούργιο, σχετικά µε τις off-grid εφαρµογές των φωτοβολταϊκών µπορεί να
αποτελέσει σηµαντικό µέσο του ενεργειακού εφοδιασµού, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές. Συνεπώς στη θεµατική Off - Grid Markets, επαγγελµατίες
θα συζητήσουν το status quo και τη δυναµική επιλεγµένων περιφερειακών
αγορών.

Παράλληλα οµιλητές θα στρέψουν την προσοχή τους στην τεχνολογία στις
θεµατικές για Solar Cell & Παραγωγή Μονάδων, και στην Ενότητα &
∆ιασφάλιση Ποιότητας των φυτών, όπου οι διάφοροι κατασκευαστές θα
επιδείξουν τις τεχνικές καινοτοµίες τους. Εκπρόσωποι επιλεγµένων
ινστιτούτων ελέγχου και πιστοποίησης  θα παρουσιάσουν προσεγγίσεις
διασφάλισης της ποιότητας και πρακτικές. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η
βιωσιµότητα του κύκλου ζωής του προϊόντος καλύπτεται επίσης από τη
διάσκεψη του 2014, µε την ανακύκλωση των απορριπτόµενων πάνελ να
αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς και τη σωστή διάθεσή τους να καθίσταται πλέον
υποχρεωτική από το 2012 υπό την οδηγία WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού). Η συγκεκριµένη θεµατική µε τη συζήτηση
σχετικά  µε τη Συλλογή µοντέλων PV & την  Ανακύκλωση.

ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014
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«Η ηλιακή βιοµηχανία προετοιµάζεται για νέα επιχειρηµατικά µοντέλα»
Νέα επιχειρηµατικά και µοντέλα χρηµατοδότησης θα παρουσιαστούν σε ειδική
συνεδρίαση στις 3 Ιουνίου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου θα συζητήσουν την ανάγκη
για την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για τη βιοµηχανία και την
επίδειξη νέων προσεγγίσεων. Για παράδειγµα, η ενοικίαση ή η χρηµατοδοτική
µίσθωση από στέγης  για να χρησιµοποιηθεί για Βιοµηχανικά ή Εµπορικά Φ/β
Συστήµατα αποτελεί µια ένα πολλά υποσχόµενο κοµµάτι των επιχειρήσεων. 

Στις 4 Ιουνίου από τις 4:00 µ.µ.- 6:00µµ, οι θεµατικές σχετικά µε τα Βιοµηχανικά
και Εµπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Στέγης θα εξετάσουν το συγκεκριµένο
και άλλα θέµατα. Τάσεις και εξελίξεις στα συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας.
Συνολικά, επτά συνεδρίες καλύπτουν θέµατα από την Έκθεση Αποθήκευση
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ees), η οποία φιλοξενείται από την Intersolar Europe
φέτος για πρώτη φορά. Εκτός από την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 2 Ιουνίου
για τις αγορές αποθήκευσης στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, υπάρχουν
επίσης συναντήσεις σχετικά µε τα διάφορα σενάρια εφαρµογής, τις τελευταίες
τεχνολογίες και τεχνολογίες παραγωγής, την ασφάλεια και την ανακύκλωσή τους.

«Ανανεώσιµη θέρµανση και ηλιακές θερµικές τεχνολογίες»
Η Intersolar Europe 2014 έχει επεκτείνει το φάσµα των θεµάτων της. Η περιοχή
της Ανανεώσιµης Θέρµανσης δεν περιλαµβάνει µόνο την ηλιακή θερµότητα,
αλλά καλύπτει επίσης τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών θέρµανσης, όπως
συστήµατα θέρµανσης µε ξύλο - chip pellet, καθώς και ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες, όπως µίνι συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού
ή συστήµατα συµπαραγωγής και αντλίες θερµότητας. Οι νέοι τοµείς των
Ανανεώσιµων Ενεργειακών Κτιρίων και Ηλιακών Κτιρίων έχουν προστεθεί στο
πρόγραµµα του συνεδρίου το 2014, συνοδευόµενοι  από την προοπτική των
νέων τεχνολογιών και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές. Στο σηµείο αυτό η
συζήτηση δίνει έµφαση στην τροποποιηµένη οδηγία των ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων (κτίρια σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας) και την
ενεργειακή ετικέτα η οποία  πρόκειται σύντοµα να είναι υποχρεωτική στην
Ευρώπη για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας.

«Συνεργάτες της Intersolar Europe»
Η Intersolar Europe υποστηρίζεται από τις κορυφαίες Ενώσεις στη βιοµηχανία
ηλιακής ενέργειας: τη γερµανική Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας
(BSW-Solar), ως αποκλειστικoύ συνεργάτη, τη German Solar Energy Society (DGS),
την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Θερµικής Ηλιακής Βιοµηχανίας (ESTIF), τη ∆ιεθνή
Εταιρεία Ηλιακής Ενέργειας (ISES), τη SEMI PV Group, και την πλατφόρµα για τον
εξοπλισµό παραγωγής φ/β εντός της Γερµανικής Ένωσης Μηχανικών (VDMA-PV).
Με την υποστήριξη της Ένωσης Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας Φωτοβολταϊκών (EPIA).



19

∂π¢∏™∂π™

INTERAMERICAN
°π∞ ∆∏¡ ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏ ∆∏™
∞∆ª√™º∞πƒπ∫∏™ ƒÀ¶∞¡™∏™

ÙÂ‡¯Ô˜ 28 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2014

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για την προστασία του
περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση των συνεπειών της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης υπογραµµίζει η χορηγική υποστήριξη του Ecocity από την εταιρεία,
για την παρουσίαση των στοιχείων για την αιθαλοµίχλη σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Ο εθελοντικός οργανισµός για το περιβάλλον, που
παρακολουθεί την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας, παρουσίασε πρόσφατα τα
στοιχεία για τη συγκέντρωση µικροσωµατιδίων και καρκινογόνων
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων, τα οποία καταγράφηκαν κατά τον
περασµένο χειµώνα από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος  και Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, µε την συνεργασία του
ΕΚΦΕ ∆ηµόκριτος, του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-Πατρών και των πανεπιστηµίων Αιγαίου,
Κρήτης, Ιωαννίνων, και Georgia Tech. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το πρόβληµα επιδεινώθηκε κατά το 2013 -ιδιαίτερα
στη Θεσσαλονίκη- από την υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων από
βιοµάζα και ξύλα.  Η διαπίστωση επιτάσσει την ανάγκη της εφαρµογής µιας
στρατηγικής που θα µειώσει τη ρύπανση από τη θέρµανση και τα καύσιµα των
οχηµάτων, όπως επισηµαίνει το Ecocity.

H INTERAMERICAN έχει αναλάβει σοβαρές δεσµεύσεις για το περιβάλλον και
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ως µέλος της Οικονοµικής
Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEPFI),
ευθυγραµµισµένη και µε τις Αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης στη διαµόρφωση
των οποίων συµµετείχε κατά το 2012.
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Τα συστήµατα φωτισµού Philips θα ενωθούν αρµονικά µε τα συστήµατα
κτιριακού ελέγχου της ΑΒΒ, µειώνοντας το κόστος ανακαίνισης των
επαγγελµατικών κτιρίων µεσαίου και µικρού µεγέθους.

Η ΑΒΒ, ηγέτης στις τεχνολογίες ενέργειας και αυτοµατισµού, και η Philips,
εταιρεία µε ηγετική θέση στον τοµέα του φωτισµού σε παγκόσµιο επίπεδο,
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους µε στόχο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
ενοποίησης των συστηµάτων φωτισµού µε συστήµατα κτιριακού ελέγχου στα
επαγγελµατικά κτίρια. Ο συνδυασµός της πλούσιας εµπειρίας της Philips στον
τοµέα του φωτισµού LED µε τη γνώση της ΑΒΒ σε ό,τι σχετίζεται µε τον
κτιριακό αυτοµατισµό πρόκειται να ωφελήσει τους εγκαταστάτες
συστηµάτων, τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών κτιρίων, τους διαχειριστές
εγκαταστάσεων καθώς και όσους εργάζονται σε τέτοια κτίρια.

Στα κτίρια αυτά, το σύστηµα φωτισµού της Philips θα συνεργάζεται αρµονικά
µε το λογισµικό αυτοµατισµού της ΑΒΒ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα του
ενιαίου και εύκολου ελέγχου ενός επαγγελµατικού περιβάλλοντος που
περιλαµβάνει λειτουργίες φωτισµού, ελέγχου περσίδων, πρόσβασης στο
κτίριο (access) και κλιµατισµού (HVAC).

Ο κλιµατισµός (HVAC) και ο φωτισµός αποτελούν το 70% της ενεργειακής
κατανάλωσης στα επαγγελµατικά κτίρια αλλά η ύπαρξη συστηµάτων
κτιριακού αυτοµατισµού και ελέγχου µπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή
αποδοτικότητα κατά περίπου 30%. Η αναβάθµιση σε πιο αποδοτικά
συστήµατα ενέργειας αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για τους διαχειριστές
κτιρίων να πετύχουν σηµαντική εξοικονόµηση στα λειτουργικά έξοδα.
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Η σύµπραξη της ΑΒΒ και της Philips σε αυτόν τον τοµέα θα απλοποιήσει τις
διαδικασίες αναδιαµόρφωσης διαφόρων επαγγελµατικών χώρων. 

Σε ένα ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο µπορεί να σηµαίνει την αλλαγή του σκηνικού
φωτισµού µε τη συνένωση διαφόρων µικρών αιθουσών σε µια µεγάλη αίθουσα
συσκέψεων µόνο µέσα από ένα κλικ. Ή σε ένα εµπορικό κέντρο, ο υπεύθυνος
κτιρίου θα µπορεί, µε απλό τρόπο, να αναδιαµορφώσει ανάλογα την
πρόσβαση, τον κλιµατισµό και τον φωτισµό όταν ένας ενιαίος χώρος πρέπει να
χωριστεί σε µικρότερους.

Ο Eric Rondolat, CEO της Philips Lighting δήλωσε: «Τα συστήµατα LED
φωτισµού της Philips, σε συνδυασµό µε δυνατότητες ελέγχου, µπορούν να
αποφέρουν έως 80% εξοικονόµηση ενέργειας συγκριτικά µε τα συµβατικά
συστήµατα, ενώ συγχρόνως παρέχουν υψηλής ποιότητας φωτισµό για ένα
άνετο και πιο παραγωγικό επαγγελµατικό περιβάλλον. Η ΑΒΒ και η Philips θα
στηρίξουν τους πελάτες τους, µε το να προσφέρουν µαζί λύσεις τελευταίας
τεχνολογίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αυξηµένη
λειτουργικότητα».

Ο Tarak Mehta, επικεφαλής του Low Voltage Products division της ΑΒΒ,
πρόσθεσε: «Η  ικανότητα να αναδιαµορφώσουµε τις λειτουργίες ενός
επαγγελµατικού χώρου µε το άγγιγµα ενός κουµπιού, µε ταυτόχρονη
εξοικονόµηση ενέργειας, είναι το µέλλον. Η ΑΒΒ και η Philips θα εργαστούν
µαζί, ώστε να προσφέρουν απλές και ευέλικτες λύσεις που θα επιτρέψουν την
εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας σε επαγγελµατικά κτίρια».

Η ΑΒΒ (www.abb.com) είναι ηγέτης στις τεχνολογίες ενέργειας και
αυτοµατισµού και διευκολύνει εταιρείες κοινής ωφέλειας και βιοµηχανίες να
βελτιώσουν την απόδοσή τους µε µειωµένες ταυτόχρονα επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Ο Όµιλος ΑΒΒ λειτουργεί σε περίπου 100 χώρες και απασχολεί
περίπου 150.000 εργαζοµένους.

Η Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) είναι µία εταιρεία που παρέχει ποικιλία
προϊόντων και λύσεων για την υγεία και την ευηµερία και εστιάζει στη
βελτίωση του τρόπου ζωής, µέσω ουσιαστικών καινοτοµιών στους τοµείς της
υγείας, του lifestyle και του φωτισµού. Με έδρα στην Ολλανδία, η Philips
ανακοίνωσε το 2013 πωλήσεις 23,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περίπου 115.000
εργαζόµενους, µε πωλήσεις και υπηρεσίες σε περισσότερες από 100 χώρες. 
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στα προϊόντα καρδιακής φροντίδας,
εντατικής παρακολούθησης και οικιακής υγείας, στις ενεργειακά αποδοτικές
λύσεις, αλλά και σε νέες εφαρµογές, φωτισµού, καθώς και στο ανδρικό
ξύρισµα, την περιποίηση και τη στοµατική υγιεινή. Νέα από την Philips
µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.philips.com/NewsCenter.
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Οι εκθέσεις DOMICATEC, ELECTROTEC, MEDWOOD και ΧΡΩΜΑ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
– TOOLS ενώνουν τις δυνάµεις τους και διεξάγονται παράλληλα 
από τις 8 έως τις 11 Μαΐου 2014 στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος.

Η παράλληλη διεξαγωγή των τεσσάρων εκθέσεων δηµιουργεί σηµείο
συνάντησης για τον ηλεκτρολογικό υλικό και φωτισµό, τη δόµηση, την
ανακαίνιση, την εξοικονόµηση ενέργειας, τα προϊόντα ξύλου και
επιπλοποιίας, τα χρώµατα και τα εργαλεία.

Εταιρείες γνωστές τόσο στο αγοραστικό κοινό όσο και στους επαγγελµατίες
από τη µακροχρόνια παρουσία τους στην αγορά και από τη θέση που κατέχουν
σε αυτή, αλλά και πολλές νέες, µε καινούργιες ιδέες και χιλιάδες προϊόντα θα
δώσουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενηµερωθούν για νέες τάσεις,
εναλλακτικές προτάσεις, εξειδικευµένες λύσεις και υπηρεσίες που
επικρατούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι εκθέσεις απευθύνονται σε αρχιτέκτονες, τεχνικές εταιρείες, εργολάβους,
µηχανικούς, διακοσµητές, γραφεία µελετών, στελέχη ξενοδοχειακών
µονάδων, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές, εγκαταστάτες και εργολήπτες,
στελέχη κατασκευαστικών εταιριών, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών ∆ηµοσίων
Οργανισµών, στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
µελετητές, εµπόρους και φυσικά ιδιώτες.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και πλαισιώνεται από πλήθος εκδηλώσεων
και ηµερίδων.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 έως τις 21:00
Περισσότερες πληροφορίες:
HYPERLINK "http://www.domicatec.gr" www.domicatec.gr
HYPERLINK "http://www.electrotec.gr" www.electrotec.gr
HYPERLINK "http://www.medwood.gr" www.medwood.gr
HYPERLINK "http://www.chromatools.gr" www.chromatools.gr 
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GLOBAL SUSTAIN
ª∂§√™ ∆√À REPORT OR EXPLAIN 
CAMPAIGN FORUM

Πιστεύοντας ότι η έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της υλοποίησης του οράµατος για βιωσιµότητα, η Global Sustain µέσω της
συνεργασίας της µε το Global Reporting Initiative (GRI) σαν Data Partner και
Organizational Stakeholder, τονίζει τη σηµασία της ευθύνης και της διαφάνειας
για την επίτευξη της βιωσιµότητας. «Υποστηρίζοντας το “Report or Explain
Campaign Forum” είναι ο καλύτερος τρόπος για να στείλουµε ένα ισχυρό
µήνυµα ότι προκειµένου να είµαστε βιώσιµοι θα πρέπει να δηµοσιοποιούµε
εξίσου υπεύθυνα και τη µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και αποτελέσµατα»,
αναφέρει ο Μιχάλης Σπανός, Managing Partner της Global Sustain.
Η Global Sustain είναι ένα από τα 25 µέλη του Report or Explain (RoE) Campaign
Forum µεταξύ οργανισµών όπως Global Compat, GRI, UNEP, CDP, κ.α, το οποίο
έχει στόχο να παρέχει ένα χώρο σύγκλησης για όλους τους οργανισµούς που
επιθυµούν να υποστηρίξουν και να γνωστοποιήσουν τη σπουδαιότητα υποβολής
έκθεσης αειφορίας, έχοντάς το ως βασικό εργαλείο υπεύθυνης διοίκησης.
Η Global Sustain αποτελεί µία από τις ελάχιστες µικροµεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα που εκδίδουν Απολογισµό Αειφορίας βασισµένο στις αρχές του
Global Reporting Initiative (GRI), και του Communication on Progress του UN
Global Compact. Μέσω των καινοτόµων on-line και offline υπηρεσιών που
παρέχει, η Global Sustain στοχεύει στην ενηµέρωση και την κινητοποίηση κι
άλλων εταιρειών/οργανισµών για το RoE Campaign Forum, µέσω µιας σειράς
ενεργειών επικοινωνίας: 
• ∆ηµιουργία "http://globalsustain.org/en/member/304"ειδικής ενότητας 

για την καµπάνια στην ιστοσελίδα της
• Συνεχείς αναφορές στο δεκαπενθήµερο 

"http://globalsustain.org/en/newsletter"e-newsletter 
(το οποίο αποστέλλεται σε πάνω από 16,000 παραλήπτες)

• ∆ηµοσιεύσεις ∆ελτίων Τύπου / Ανακοινώσεων
• Ειδικό e-mail shot στη βάση των στελεχών των εταιρειών-µελών της
• Συνεχείς αναρτήσεις στα δηµοφιλή της κοινωνικά δίκτυα (Facebook, twitter, 

Linkedin κλπ.)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε  το Report or Explain Campaign Forum
µπορείτε να βρείτε στην "https://www.globalreporting.org/network/report-
or-explain/Pages/default.aspx"επίσηµη ιστοσελίδα του.

Σχετικά µε τη Global Sustain
Η εταιρία Global Sustain, µε γραφεία σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Μελβούρνη,
προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την αειφορία.
Αποστολή της είναι η δηµιουργία γνώσης, η έµπνευση και η υποστήριξη εταιριών και
οργανισµών στην αειφορία, µέσα από τη συµβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση
και την εκπαίδευση, µε επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - οικονοµική
ωφέλεια. Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρίες, µη κυβερνητικές και µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, δηµόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, επαγγελµατικά σωµατεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα. Οι συµβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter,
η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η
ετήσια έκδοση Yearbook και το Sustainability Forum συµβάλλουν στη δυναµικότερη
προβολή του αειφόρου έργου των µελών της Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες
µεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργούν.
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ECOCITY
£∂™∂π™ & ¶ƒ√∆∞™∂π™ °π∞ ∆√¡

¶∂ƒπ√ƒπ™ª√ ∂∫¶√ª¶∏™
ªπ∫ƒ√™øª∞∆π¢πø¡ ™∂ ∞£∏¡∞ &

£∂™™∞§√¡π∫∏

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 10 Απριλίου, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, από το
ECOCITY, η παρουσίαση των µετρήσεων αιθαλοµίχλης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.  

Ξεκινώντας την εκδήλωση ο το ECOCITY εξέφρασε την ανησυχία και τον
έντονο προβληµατισµό, για τη ρύπανση του αέρα, κατά τη διάρκεια του
χειµώνα που πέρασε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία και
στις δύο πόλεις καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις
µικροσωµατιδίων, καθώς και καρκινογόνων πολυαρωµατικών
υδρογονανθράκων, που ξεπέρασαν τα όρια επιφυλακής και κινδύνου για τη
∆ηµόσια Υγεία. 

Ο Βαγγ. Γερασόπουλος ∆ιευθυντής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσίασε για τη
περίοδο από 16 ∆εκεµβρίου µέχρι 24 Φεβρουαρίου, τις εξειδικευµένες
µετρήσεις αιθαλοµίχλης σε συνεργασία και µε το ΕΚΦΕ ∆ηµόκριτος, το
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-Πατρών και τα Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κρήτης. Ιωαννίνων και
Georgia Tech. 

Τα αποτελέσµατα και σε αυτή τη δεύτερη συνεχή χρονιά παρακολούθησης,
επιβεβαιώνουν και επαυξάνουν µέσω νέων αναλύσεων και δεικτών τη
σηµαντική επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα της πόλης και στην υγεία των
κατοίκων της.

Ο καθηγητής Νίκος Μουσιόπουλος παρουσίασε τα στοιχεία για τη
Θεσσαλονίκη, µέσα από ένα συντονισµένο πρόγραµµα µετρήσεων,
αναλύσεων, δειγµάτων και µαθηµατικών προσοµοιώσεων, που διεξήγαγαν
δυο Εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήµιο της
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Για περισσότερες πληροφορίες

Σοφία Κατσίκη

Νότιας Καλιφόρνιας, εξετάσθηκε η ανεξέλεγκτη καύση βιοµάζας και ξύλου,
καθώς και η συνεισφορά της στις υψηλές µετρούµενες συγκεντρώσεις. Όπως
δήλωσε, η ποιότητα του αστικού αέρα στη Θεσσαλονίκη επιδεινώθηκε το 2013
σηµαντικά, σε σύγκριση µε αντίστοιχα δεδοµένα της προηγούµενης χρονιάς,
ενώ οι αναλύσεις των δεικτών καύσης βιοµάζας επιβεβαιώνουν ότι το
πρόβληµα επιδεινώθηκε από την υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων
από βιοµάζα και ξύλα, κατά 70% περίπου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Θάνος Ζαφεριόπουλος, από το ECOCITY
αναφέρθηκε στην επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής αποτελεσµατικών
στρατηγικών για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο σύνολό της και
τη λήψη ουσιαστικών µέτρων από την Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές µε
έµφαση στο πρόβληµα της αιθαλοµίχλης. Τόνισε ότι παρά τις προειδοποιήσεις
και προτάσεις που έχουν κατατεθεί, είναι φανερή η πλήρης απουσία
αξιολόγησης των επιπτώσεων των µέτρων από τις Κυβερνήσεις των
τελευταίων τεσσάρων ετών, για τη ζηµιά που έχει προκληθεί από
συγκεκριµένες αποφάσεις που εξυπηρέτησαν ειδικές και µεµονωµένες
ανάγκες, χωρίς να συνεκτιµούν το κοινό συµφέρον, µε αποτέλεσµα αυτές οι
αποφάσεις να οδηγήσουν στην ανεξέλεγκτη καύση βιοµάζας και στις
απάνθρωπες συνέπειες που ζήσαµε µε την απουσία σχεδιασµού και
στρατηγικής, από την αύξησης της τιµής του πετρελαίου. Οι επιλογές που
υπήρξαν αφενός δεν διακρίθηκαν για την σοβαρότητα αντιµετώπισης του
προβλήµατος, το οποίο συνεχώς διογκώνεται και, αφετέρου επιβεβαίωσαν
την απουσία σεβασµού στο δικαίωµα της θέρµανσης του πολίτη και στην
υποχρέωση των διοικούντων να µεριµνούν για τη προστασίας της δηµόσιας
υγείας.

Τοποθέτηση έκαναν επίσης ο Μιχάλης Πετράκης µέλος του ∆Σ του ECOCITY και
ο Νίκος Μιχαλόπουλος ∆ιευθυντής του Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο κλείσιµο της εκδήλωσης το ECOCITY αναφέρθηκε στην προσέγγιση του
κυβερνητικού στόχος για το ζητούµενο όφελος στην οικονοµία, που δεν
αντισταθµίζει τις βλάβες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία από τα
αυξηµένα επίπεδα οξειδίων αζώτου και αιωρούµενων σωµατιδίων. Τόνισε την
απουσία βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού για την αντιµετώπιση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάγκη εµπλουτισµού του δικτύου σταθµών
µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και κάλεσε τα συναρµόδια
Υπουργεία να δροµολογήσουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη µείωση εκποµπής
µικροσωµατιδίων είτε από την καύση βιοµάζας, είτε από την κυκλοφορία
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων, είτε από χρήση νοθευµένου καύσιµου.
Ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να συστρατευθούν
για τη δηµιουργία µεθόδων και τρόπων ελέγχου και πίεσης, προς τη
κατεύθυνση επίλυσης των προβληµάτων που υποβαθµίζουν την ποιότητα της
ζωής µας στα αστικά κέντρα. 

Την εκδήλωση στήριξαν τα Βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ και η εταιρία INTERAMERICAN.
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FISCHER
¡∂√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞°∫Àƒø™∂ø¡ 

FISCHER FIXPERIENCE. 
∆√ ¶ƒø∆√ ™∆∞ ∂§§∏¡π∫∞

Πότε δεν ήταν τόσο εύκολο να υπολογιστούν οι αγκυρώσεις!
Το νέο λογισµικό fischer FIXPERIENCE αντικαθιστά όλα τα προηγούµενα
δοκιµασµένα εργαλεία διαστασιολόγησης της fischer, του ειδικού στις
αγκυρώσεις. Θέτει το νέο σηµείο αναφοράς στην εύκολη διαστασιολόγηση
αγκυρίων σε σκυρόδεµα. Το  fischer FIXPERIENCE σχεδιάστηκε για να το
χρησιµοποιούν  στατικοί µηχανικοί, σχεδιαστές και εγκαταστάτες, που θέλουν
να διαστασιολογήσουν τα έργα τους µε ασφάλεια, αξιοπιστία και και
οικονοµία. Η ενσωµάτωση όλων των απαιτούµενων διεθνών προτύπων στο
πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για έργα σε όλη την
υφήλιο.  

Το νέο λογισµικό της fischer διαθέτει εργαλεία για διάφορες εφαρµογές και
περιπτώσεις. Ο εύκολος τρόπος χειρισµού του κάνει την διαστασιολόγηση των
αγκυρώσεων απλή και ευέλικτη. 

Το FIXPERIENCE χωρίζεται σε τέσσερα υπο-προγράµµατα:
• C-FIX: Eίναι ένα πολύτιµο και εύκολο εργαλείο για την διαστασιολόγηση 

των αγκυρώσεων στα έργα σας, Είναι το πρώτο πρόγραµµα αγκυρώσεων 
στα Ελληνικά. 

• WOOD-FIX: Για τον γρήγορο υπολογισµό κατασκευαστικών ξυλόβιδων σε 
ξύλινες συνδέσεις.

• REBAR-FIX: Για τη διαστασιολόγηση νέων αναµονών οπλισµού σε 
σκυρόδεµα.

• MORTAR-FIX: Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης υλικού (ρητί-νης) των 
χηµικών αγκυρίων fischer. 

Παγκόσµιο 
Η διαστασιολόγηση του προγράµµατος λαµβάνει υπόψη τα εθνικά και τα
διεθνή πρότυπα (ETAG 001 και Ευρωκώδικας EC2) και έχει πληθώρα επιλογών
σε φορτία και µονάδες µέτρησης. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
διαστασιολόγηση αγκυρώσεων σε όλη την υφήλιο.

Εύκολο στη χρήση
Ο σχεδιασµός του νέου λογισµικού της fischer βασίζεται στις δοκιµασµένες
και ελεγµένες υπολογιστικές ενότητες των προηγούµενων προγραµµάτων. 
Η εισαγωγή όλων των τιµών µέσα από την εργαλειοθήκη κάνει απλή και
γρήγορη τη χρήση του, ενώ εµφανίζει τα αποτελέσµατα σε πραγµατικό χρόνο
(real time) µέσω του παραθύρου αποτελεσµάτων. Οι ευδιάκριτες ετικέτες και
τα µεγάλα σύµβολα βοηθούν στην χρηστικότητα του λογισµικού.

Το fischer FIXPERIENCE αναγνωρίζει λανθασµένες εισαγωγές τιµών και λάθη
στην γεωµετρία, εµφανίζοντας τις σχετικές ειδοποιήσεις στο παράθυρο
µηνυµάτων. Αυτό βοηθάει να γίνει σωστά η διαστασιολόγηση της αγκύρωσης
και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η προεπισκόπηση της αναφοράς
αποτελεσµάτων σας επιτρέπει να πάτε πίσω στο στάδιο των υπολογισµών του
προγράµµατος. Έτσι, ο χρήστης έχει την σιγουριά να γνωρίζει ότι οι
υπολογισµοί, και η τεκµηρίωσή τους, είναι πλήρως ιχνηλάσιµοι. Το πρόγραµµα
WOOD-FIX, για παράδειγµα, υπολογίζει αυτόµατα τα σωστά φορτία ανέµου



27ÙÂ‡¯Ô˜ 29 � ∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2014

∂π¢∏™∂π™

και χιονιού της περιοχής, µε βάση τον ταχυδροµικό κώδικα. Εναλλακτικά,
µπορούν να εισαχθούν χειροκίνητηα στο λογισµικό.

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τρισδιάστατη ή δυσδιάστατη προβολή του
σχεδίου. Η προβολή του σχεδίου µπορεί εύκολα να περιστραφεί 360°, να
αλλάξει γωνία κλίσης και να µεγεθυνθεί χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Το
πρόγραµµα εµφανίζει συνεχώς την υφιστάµενη κατάστασης των φορτίων και
τις γεωµετρικές συνθήκες. Επίσης, το fischer FIXPERIENCE διαθέτει τη
δυνατότητα εισαγωγής τρισδιάστατων σχεδίων CAD, πράγµα που σηµαίνει ότι
η διαστασιολόγηση µπορεί να απεικονιστεί σε πραγµατικές συνθήκες. Με τη
βοήθεια της «ζωντανής ενηµέρωσης» (live update), το πρόγραµµα είναι
διαρκώς ενηµερωµένο. Το λογισµικό αναγνωρίζει πότε είναι διαθέσιµη µια
νέα ενηµέρωση (update) και επιτρέπει την αυτόµατη λήψη και εγκατάστασή
της.

Το fischer FIXPERIENCE θέτει νέα πρότυπα στην απλή διαστασιολόγηση των
αγκυρώσεων σε όλα τα δοµικά υλικα. Η ενσωµάτωση όλων των απαιτούµενων
διεθνών προτύπων στο πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για
έργα σε όλη την υφήλιο. 

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου fischer. Ο
όµιλος εταιριών fischer περιλαµβάνει 42 θυγατρικές σε 32 χώρες, µε µονάδες
παραγω-γής σε 8 χώρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Γερµανία, Ιταλία, Τσεχία,
ΗΠΑ, Τουρκία), πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες και 3.900 εργαζόµενους. 
H fischer είναι ο παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της µηχανικής
αγκύρωσης. Τα προϊόντα που προσφέρει είναι: χηµικά αγκύρια, µηχανικά
(µεταλλικά) αγκύρια, πλαστικά (νάιλον) βύσµατα, στηρίγµατα Η/Μ
εγκαταστάσεων, στηρίγµατα µονώσεων, ηλεκτρολογικά στηρίγµατα,
ξυλόβιδες, αφροί πολυουρεθάνης, στεγανωτικά υλικά, κόλλες, τρυπάνια,
δίσκοι κοπής & λείανσης, βάσεις Φ/Β, υλικά παθητικής πυροπροστασίας κλπ.)
Βασικές αρχές του οµίλου είναι η καινοτοµία, η υπευθυνότητα και η
αξιοπιστία.

C-FIX

Το fischer FIXPERIENCE είναι
διαθέσιµο για δωρεάν λήψη
στο:
www.fischer.de/fixperience-gr

Για περισσότερες πληροφορίες

κ. Απόστολος Καβάκας

Γενικός ∆ιευθυντής
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Tεχνική συνάντηση µε θεσµικούς φορείς από το χώρο της ηλεκτρικής
ενέργειας πραγµατοποιήθηκε στις 18/3 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράµµατος PV GRID.

Στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών,
συµµετείχαν εκπρόσωποι του ∆Ε∆∆ΗΕ, του Α∆ΜΗΕ, του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ.
Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει διάλογος για τις βέλτιστες τεχνικές
λύσεις που θα διευκολύνουν την ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας, καθώς η κάθε χώρα
παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παρουσίασε το σύνολο των
παρεχόµενων τεχνικών λύσεων που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ ο κ. Ν. ∆ρόσος, ∆/ντης ∆ιεύθυνσης Χρηστών ∆ικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ, έκανε
µια εκτενή αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των προτεινόµενων λύσεων.
Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραµµα PV GRID ασχολείται µε τον εντοπισµό
και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα
επιτρέψουν την αυξηµένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα.
Προηγήθηκε µια λεπτοµερής ανάλυση των εµποδίων και σήµερα
παρουσιάζονται οι θεσµικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. 

Σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο ενεργειακό σύστηµα, όπου η κατανεµηµένη
παραγωγή αποκτά πλέον σηµαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι
διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανοµής. Οι προκλήσεις που
αντιµετωπίζει το κείµενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:
• Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της 

εγχεόµενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
• Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και 

ιδιοκατανάλωση µε χρήση φωτοβολταϊκών
• Να γίνει εκµετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων 

(inverter)
• Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο ∆ιαχειριστών 

δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
• Να ενισχυθούν οι εφαρµογές διαχείρισης της ζήτησης
• Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα µετρήσεων
• Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων
Οι παρουσιάσεις της συνάντησης είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών: http://bit.ly/1cYTmDE.

Οι τελευταίες εκθέσεις του PV GRID είναι διαθέσιµες παρακάτω: 
• European advisory paper: key recommendations (consultation version) 
• Full European advisory paper (consultation version)
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Ως τον Απρίλιο του 2014, οι µετέχοντες στο πρόγραµµα PV GRID θα
οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειµένων αυτών και στις 15
εµπλεκόµενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα
λύσεις. Το αποτέλεσµα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα
αποτυπωθεί σε µια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραµµα PV GRID
καλεί όλους τους αρµόδιους φορείς να εκφέρουν γνώµη για τις προτάσεις που
διατυπώνει η έκθεση που δηµοσιοποιείται σήµερα. Όσοι επιθυµούν µπορούν
να παρέµβουν µε αποστολή mail στη διεύθυνση  info@pvgrid.eu ως τις 30
Απριλίου 2014.

Σχετικά µε το PV GRID: 
Ο απώτερος σκοπός του Προγράµµατος PV GRID είναι να βοηθήσει στην άρση
των εµποδίων που καθυστερούν τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των
φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την ανάλυση και καταγραφή των εµποδίων και
των λύσεων και τη διατύπωση θεσµικών και κανονιστικών προτάσεων. Το PV
GRID ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του
2014. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος PV LEGAL το
οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.
Το PV GRID είναι µια κοινή προσπάθεια των παρακάτω φορέων:

• Συντονιστής: German Solar Industry Association (BSW-Solar) 
• European Photovoltaic Industry Association (EPIA) 
• Eclareon Management Consultants (Γερµανία)
• 14 εθνικών συνδέσµων φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ (Ελλάδα), UNEF (Ισπανία), 

APESF (Πορτογαλία), Assorinovabili (Ιταλία), BPVA (Βουλγαρία), CZEPHO 
(Τσεχία), ENERPLAN (Γαλλία), Holland Solar (Ολλανδία), PTPV (Πολωνία), PV 
Austria (Αυστρία), EDORA (Βέλγιο), SvenskSolenergi (Σουηδία), SAPI 
(Σλοβακία), STA (Ηνωµένο Βασίλειο).

• DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Γερµανία)
• 2 ∆ιαχειριστών ∆ικτύων ∆ιανοµής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE 

Deutschland (Γερµανία)
• The Comillas Pontifical University (Ισπανία)

∂π¢∏™∂π™

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσµος Εταιριών

Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Στέλιος Ψωµάς

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

Marie Latour, European

Photovoltaic Industry Association

Συντονιστής: 

Bianca Barth, BSW-Solar, Germany
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Με µεγάλη επιτυχία και υψηλή συµµετοχή έγινε το 31ο Συνέδριο του
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. στις 15 & 16 Mαρτίου στο ξενοδοχείο
GRAND HOTEL PALACE.

Παρουσιάστηκαν από τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους κ.κ. Γωνιάδη Μιλτιάδη &
Πάγκαλο Χαράλαµπο οι υπάρχουσες και οι νέες συνεργασίες - προϊόντα που
καλύπτουν το σύνολο του προγράµµατος εξοικονόµησης σε θέρµανση και
ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις υφισταµένες συνεργασίες και στις αντλίες
θερµότητας.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων από τους χορηγούς του
Συνεδρίου F.G EUROPE για προϊόντα κλιµατισµού και αντλίες θερµότητας,
FIBRAN για προϊόντα θερµοµόνωσης & ABB για αντλίες θερµότητας HITACHI
καθώς και από την EFG EUROBANK για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ.
Παρουσιάστηκαν τα νέα Καταστήµατα - Μέλη του ∆ικτύου σε Πύργο -
Ελευσίνα - Νίκαια Αθηνών - Λάρισα - Ρόδο - Ηγουµενίτσα - Ναύπακτο -
Μυτιλήνη - Αθηνών - Φαρσάλων - Μεσολογγίου - Ξάνθης και Ιτέας µε τα οποία
η παρουσία του ∆ικτύου ανέρχεται πλέον στα 85 Καταστήµατα - Μέλη σε όλη
την Ελλάδα.

Παρουσιάστηκε αναλυτικά η θετική πορεία του ∆ικτύου κατά την τελευταία
περίοδο της κρίσης και η προοπτική του για τα επόµενα έτη µε βάση τα νέα
προϊόντα Εξοικονόµησης Ενέργειας και τις νέες παροχές προς τα µέλη και κατ’
επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Με απόλυτη οµοφωνία των συνέδρων έγινε κατανοητό ότι µε την σοβαρότητα,
την συνέπεια, τον σωστό προγραµµατισµό και την οργανωτική δοµή για τα
οποία διακρίνεται η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ, η προοπτική ανάπτυξης των εργασιών όλων
των Καταστηµάτων - Μελών του δικτύου παραµένει πάντα δυναµική και
αισιόδοξη παρά το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο έχει
διαµορφωθεί στη χώρα µας. 

¢π∞£∂ƒªπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√
¢π∫∆À√

31√ ™À¡∂¢ƒπ√
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Στα πλαίσια της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον 2013-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκρίθηκαν, µετά από
σχετική διαδικασία αξιολόγησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και επιδόσεις.

Συγκλήθηκε η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειµένου να εξετάσει τις
προτάσεις των εταιριών που δήλωσαν συµµετοχή για τη φετινή βράβευση. Ο
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
συντονίζει για πέµπτη συνεχή φορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την
απονοµή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, σε
συνεργασία µε εκπροσώπους πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, κλαδικών και
επιστηµονικών φορέων. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αναδείχτηκαν
οι Ελληνικές εταιρίες που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό
να διακριθούν ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, µέσω του
θεσµού των European Business Awards for the Environment.

Οι τρεις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι:
Α. Βραβείο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης (Management award for sustainable 

development)
Β. Βραβείο Προϊόντος(Product Award for sustainable development)
Γ. Βραβείο ∆ιεργασίας (Process award for sustainable development)

Υποκατηγορία Βιοποικιλότητας (Biodiversity) 

Οι εταιρείες που προκρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και
δράσεις και θα συµµετάσχουν σταEuropean Business Awards for the
Environmentείναι οι εξής κατ’ αλφαβητική σειρά:
ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  κκααττηηγγοορρίίαα:: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.  
ΣΣττηη  δδεεύύττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα:: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΣττηηνν  ττρρίίττηη  κκααττηηγγοορρίίαα::  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ Α.Ε., ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΣττηηνν  υυπποοκκααττηηγγοορρίίαα  ΒΒιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα::  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 

Παράλληλα µε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία, ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργάνωσε µε επιτυχία και
για πρώτη φορά τα «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον». 

Οι αντίστοιχες κατηγορίες είναι οι εξής: 
Α. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Β. Βραβείο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθµού

Βραβεία για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και δράσεις θα λάβουν κατ’
αλφαβητική σειρά:
Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης: ΕΠΤΑ Α.Ε.
Βραβείο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθµού: ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε.,
∆ΕΠΟ∆ΑΘ, ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των εταιριών για την απόσπαση του 1ου, 2ου 3ου και 4ου
Βραβείου ανά κατηγορία θα ανακοινωθεί επίσηµα στην Τελετή Βράβευσης
που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.

·ÛÂÂ
∂Àƒø¶∞´∫∞ - ∂§§∏¡π∫∞ µƒ∞µ∂π∞
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ °π∞ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
2013-2014
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Η INTERAMERICAN, συνεχίζοντας τις σπονδυλωτές πρωτοβουλίες κοινωνικής
συνεισφοράς στο πλαίσιο της εταιρικής εκστρατείας «Κατάθεση Αλληλεγγύης,
Πράξη Ζωής» που ξεκίνησε το 2012, συνδράµει και φέτος το Κέντρο Υποδοχής
Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α). Η εταιρεία υποστηρίζει για τρίτη
χρονιά την οργάνωση του πασχαλινού τραπεζιού του Κέντρου για τους
απόρους, σε συνέχεια οικονοµικής συνδροµής που παρέσχε πρόσφατα. 

Παράλληλα, η INTERAMERICAN ολοκλήρωσε µε τη συνεργασία τοπικών
φορέων στην Πάτρα την Εβδοµάδα Αλληλεγγύης µε ιδιαίτερα ικανοποιητικό
αποτέλεσµα ανταπόκρισης της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις που
αναπτύχτηκαν. Από τις 31 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου, η συγκοµιδή σε
τρόφιµα έφθασε τον ένα τόνο, που διανεµήθηκαν µαζί µε είδη ρουχισµού,
βρεφικά και παιχνίδια σε τοπικούς οργανισµούς (Κιβωτός της Αγάπης,
Χαµόγελο του Παιδιού, Σύλλογος Πολυτέκνων), ενώ σηµαντική ήταν και η
ποσότητα φαρµάκων που συγκεντρώθηκε. 

Πρωτοβουλίες συλλογής και επίδοσης τροφίµων σε κοινωνικούς φορείς
αναπτύχθηκαν από τα Γραφεία Πωλήσεων της εταιρείας και στην Κρήτη
(Ηράκλειο, Ρέθυµνο και Χανιά). 

Φωτογραφία: Στελέχη της INTERAMERICAN στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του
∆ήµου Αθηναίων 

INTERAMERICAN
KATA£∂™∏ ∞§§∏§∂°°À∏™ °π∞ ∆ƒπ∆∏

Ãƒ√¡π∞
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Στην έκθεση PV SYSTEM EXPO, που πραγµατοποιήθηκε στις 26 µε 28
Φεβρουαρίου 2014 στο Tokyo Big Sight στην Ιαπωνία, έγινε το επίσηµο
λανσάρισµα της Neon Energy Ιαπωνίας. 

Στη φετινή έκθεση PV SYSTEM EXPO, η Neon Energy Ιαπωνίας συστήθηκε
επίσηµα στην Ιαπωνική αγορά. Η οµάδα της Neon Energy δέχτηκε µε µεγάλη
χαρά των πλήθος επισκεπτών που ενδιαφέρθηκαν να ενηµερωθούν για την
στρατηγική της εταιρείας στην Ιαπωνία, τις υπηρεσίες της και τα οικονοµικά
οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Παρουσιάστηκε η στρατηγική συνεργασία
της ΝΕΟΝ ΕΝΕRGY µε την GUTMANN SOLAR (Γερµανικά φωτοβολταϊκά πλαίσια)
και τη VIGOR Aluminium Systems (βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων) καθώς και τα πλεονεκτήµατα µίας τέτοιας συνεργασίας. Κάθε
εταιρεία φέρει µοναδικά προνόµια στην οµάδα ώστε να προσφέρουν στους
πελάτες υπηρεσίες ολιστικής προσέγγισης από την οργάνωση των έργων, τον
εξοπλισµό έως και τη χρηµατοδότηση.  

Οι επισκέπτες της έκθεσης ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έφτασαν τους
67.371. Οι εκθέτες ήταν από 30 χώρες και αποτελούνταν από 1.592 εταιρίες
του χώρου των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το περίπτερο της Neon Energy
είχε µεγάλη επιτυχία και φιλοξένησε επισκέπτες από όλον τον κόσµο. Η Neon
Energy Ιαπωνίας είναι πολύ αισιόδοξη και έτοιµη να επιταχύνει την ανάπτυξη
και αναγνωρισιµότητά της στην ιαπωνική αγορά.  

NEON ENERGY π∞¶ø¡π∞™
¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ PV SYSTEM
EXPO ™∆∏¡ π∞¶ø¡π∞
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Mε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Helexpo, διοργανώθηκε και φέτος η
∆ιεθνής Έκθεση ∆οµικώ Υλικών  Infacoma, η οποία συγκέντρωσε πλήθος
επαγγελµατιών του κλάδου, βιοµηχάνους, βιοτέχνες, οιδοµικές επιχειρήσεις,
τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.

Η εταιρία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε, µε ένα εντυπωσιακό και καλαίσθητο
περίπτερο αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι είχαν
την ευκαιρία να δουν τα προϊόντα της εταιρίας:
Συνθετικά Κουφώµατα uPVC
Κουφώµατα Αλουµινίου
Εσωτερικές Πόρτες
Πόρτες Ασφαλείας
solar more- Ενεργειακοί Υαλοπίνακες
novablock- Εξηλασµένη Πολυστερίνη
feliblock- ∆ιογκωµένη Πολυστερίνη
feliblock plus- Γραφ/χα ∆ιογκ. Πολυστερίνη 
Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Novablock terraceΜόνωση Ταράτσας

Η  ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ έχει ως στόχο στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας της να
διαθέτει υπηρεσίες/προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόµενη
πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και συµµορφούµενη
µε τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις
του κλάδου της. 

£∂ƒª√¶§∞™∆π∫∏ ∞.µ.∂.∂.
ªπ∞ ∞∫√ª∞ ∂¡∆À¶ø™π∞∫∏ ∂ªº∞¡π™∏

™∆∏¡ 31∏ INFACOMA
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Με ιδιαίτερα επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η εµφάνιση της εταιρείας
VERPAN στην 31η  INFACOMA 2014  που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό
κέντρο ∆ΕΘ-HELEXPO,  στις 13 µε 16 Φεβρουαρίου,  στην Θεσσαλονίκη. 
Τα στελέχη της εταιρείας υποδέχτηκαν τους επισκέπτες τους σε έναν
καλαίσθητο και λειτουργικό εκθεσιακό χώρο, που κέρδισε αµέσως τις
εντυπώσεις.
Για ακόµη µια φορά η VERPAN παρουσίασε πληθώρα νέων σχεδίων σε πάνελ
αλουµινίου όσο και σε συνθετικά πάνελ και για µια ακόµη χρονιά απέδειξε ότι
παραµένει σταθερή στην ποιότητα και στην υψηλή αισθητική των προϊόντων
της. 
Η εταιρεία συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά και δίνει το
<<παρών>> της σε εκδηλώσεις δηµόσιας προβολής τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό διατηρώντας την φήµη της για αξιοπιστία και
ανταγωνιστικότητα στον κλάδο.

VERPAN - KOÀƒ∆√°§√À
∞∫ƒø™ ¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ 31∏
INFACOMA
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Ιδιαίτερα επιτυχηµένη ήταν η συµµετοχή της ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ στην
έκθεση INFACOMA 2014  η οποία πραγµατοποιήθηκε από 13 έως 16
Φεβρουαρίου  στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στην Θεσσαλονίκη. Κατά τη
διάρκεια του τετραηµέρου της έκθεσης, το περίπτερο της εταιρείας
επισκέφτηκαν πελάτες και φίλοι απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από το
εξωτερικό. 

Η εταιρεία µέσα από ένα εντυπωσιακό, καλαίσθητο και λειτουργικό περίπτερο
παρουσίασε ολοκληρωµένες λύσεις σε γκαραζόπορτες και ρολά και
ενηµέρωσε για τα νέα προϊόντα της. Οι επισκέπτες, αλλά και οι πελάτες της
εταιρείας, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τα έµπειρα στελέχη της,
για τις διαφορετικές επιλογές στα συστήµατα ρολών, τα οποία καλύπτουν όλο
το φάσµα των ανακαινίσεων, αντικαταστάσεων αλλά και νέων οικοδοµών.
Πόλος έλξης µεταξύ άλλων στο stand της ROLKA, ήταν τα θερµοµονωτικά
συστήµατα ρολού, ίσια και ποµπέ, µε συντελεστή θερµοπερατότητας 
Usb = 1,6 W/m²K, ιδανικά για νέες και υφιστάµενες κατασκευές.  

Αποδεικνύεται για µία ακόµη φορά ότι η ROLKA µε παρακαταθήκη µία
πολυετή και επιτυχηµένη πορεία και µε τη φερεγγυότητα 20 ετών, είναι
σταθερά µία από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά στο χώρο του
ρολού. 

ROLKA
∫∂ƒ¢π™∂ ∆π™ ∂¡∆À¶ø™∂π™ °π∞ ∞∫√ª∞ ªπ∞

Ãƒ√¡π∞
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Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες
για τη χρήση του φυσικού φωτισµού στον κτιριακό τοµέα!
Η εταιρία Verpan, στο πλαίσιο της φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής της,
προχώρησε στην εγκατάσταση 10 συστηµάτων Suntracker δικής της
παραγωγής, στις εγκαταστάσεις της εταιρία στο 7,5ο χλµ Βέροιας-Νάουσας.

Μέσω του συστήµατος Suntracker οι υπεύθυνοι της εταιρίας στοχεύουν στη
µειωµένη κατανάλωση ενέργειας κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης,
στην ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης των κτιριακών συστηµάτων
ηλεκτροφωτισµού καθώς και στη µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας για την ψύξη του κτιρίου  λόγω της χρήσης ηλεκτροφωτισµού κατά
τη θερινή περίοδο.

∆ηµιουργώντας ακόµα καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της, η
εταιρία Verpan  γίνεται άκρως ανταγωνιστική ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη!

ΤΟ “ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ” ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Το σύστηµα Suntracker αποτελεί την πλέον καινοτοµική, «πράσινη» λύση στην
παγκόσµια αγορά φυσικού φωτισµού εσωτερικών χώρων κτιρίων, καθώς
επιτρέπει στους χρήστες να κλείσουν τα ηλεκτρικά φώτα έως και 10 ώρες την
ηµέρα. Σχεδιασµένο έτσι ώστε να παγιδεύει τη θερµότητα, το σύστηµα
Suntracker παρέχει έως 63.000 lumens φωτισµού (ισοδύναµος µε το φως
λάµπας αλογόνου 800 watt), µε µειωµένη κατά τουλάχιστον 50% έκλυση
θερµότητας κατά τη λειτουργία του σε σχέση µε τα συστήµατα τεχνητού
φωτισµού και µειώνει το κόστος φωτισµού κατά 40-80%. Το αποτέλεσµα είναι
µια δωρεάν πηγή πλούσιου, φωτεινού, διάχυτου και υγιούς φυσικού φωτός
για βιοµηχανίες, αποθήκες, super markets, πολυκαταστήµατα, σχολεία,
νοσοκοµεία, εκθεσιακά κέντρα κ.ά.

VERPAN
ºÀ™π∫√™ ºø∆π™ª√™ ª∂ ∆√ ™À™∆∏ª∞ 
SUNTRACKER
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 20η συµµετοχή της "aluplast- Ανδρέας ∆ερβίσης"
στην έκθεση Infacoma 2014.  Περισσότεροι από 30.000 ήταν οι επισκέπτες της
έκθεσης, δίνοντας έτσι ένα αισιόδοξο µήνυµα για την πορεία του θεσµού. 

Στο περίπτερο της "aluplast- Ανδρέας ∆ερβίσης" οι επισκέπτες, κατασκευαστές
αλλά και ιδιώτες, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν εκτενέστερα για τα
συνθετικά κουφώµατα αλλά και τις επιτυχηµένες σειρές IDEAL 4000, 5000, 8000
καθώς και  για το κούφωµα «πρωταθλητή στην εξοικονόµηση ενέργειας»,  το
πρωτοποριακό ENERGETO 4000, 5000, 8000.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν επίσης
γα το πρότυπο συνθετικό παντζούρι µε κινητή περσίδα και την σειρά multi-sliding.

Η "aluplast- Ανδρέας ∆ερβίσης" αποτελεί επίσηµη αντιπροσωπεία της aluplast
GmbH,  η οποία βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα παραγωγών προφίλ συνθετικών
κουφωµάτων πανευρωπαϊκά.  Το σύνολο των προϊόντων της φέρουν όλες τις
πιστοποιήσεις και πληρούν το σύνολο των απαιτούµενων προδιαγραφών  των
επίσηµων φορέων στη Γερµανία και την Ευρώπη.  Η "aluplast- Ανδρέας ∆ερβίσης"
διαθέτει αποθήκες 5.000m2 ενώ µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα και να καλύψει
τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού κατασκευαστή. 

ALUPLAST - ∞¡¢ƒ∂∞™ ¢∂ƒµπ™∏™
¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ 31∏ INFACOMA
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Σήµερα, ακολούθως των επιτυχηµένων προωθητικών ενεργειών µε την Bosch, την
LG και τελευταία µε την Interamerican, η ALUMINCO ενώνει τις δυνάµεις της µε τον
τραπεζικό όµιλο EUROBANK και συµµετέχει σε από κοινού προωθητική ενέργεια, που
εξασφαλίζει ακόµα µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος στους ιδιώτες-πελάτες της τράπεζας
για την επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας τους.
Σύµφωνα µε την προωθητική ενέργεια, ο πελάτης της τράπεζας που
χρηµατοδοτείται µε δάνειο επισκευής/ανακαίνισης και επιλέγει προϊόντα
ALUMINCO για την ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας του, απολαµβάνει 10%
έκπτωση στο συνολικό ποσό της προσφοράς του (στην προσφορά περιλαµβάνονται
τα υλικά, η κατασκευή και οι εργασίες τοποθέτησης).
Η προωθητική ενέργεια υποστηρίζεται από ιδιαίτερη πανελλαδική διαφηµιστική
προβολή µέσα από το διευρυµένο δίκτυο καταστηµάτων της Eurobank καθώς
επίσης µε co-brand προβολή σε ραδιοφωνικά και έντυπα µέσα.
Η ALUMINCO συνεχίζει να στηρίζει εµπράκτως το δίκτυο συνεργατών της µε
προωθητικές ενέργειες, για να δώσει την φρεσκάδα και την ώθηση στο δίκτυο
συνεργατών, εµπόρων και κατασκευαστών, ώστε να αναπτυχθούν ακόµα και µέσα
στην δύσκολη αυτή εποχή.
1. ∆ιάρκεια προωθητικής ενέργειας

Η προωθητική ενέργεια έχει ισχύ έως την 31 Μαΐου 2014.
2. Προσφερόµενο κίνητρο σε Ιδιώτες

Η παροχή έκπτωσης 10%. Η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της 
προσφοράς που θα δοθεί και περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, της 
κατασκευής και τις εργασίες τοποθέτησης.

3. ∆ίκτυο συνεργαζόµενων κατασκευαστών 
Η έκπτωση 10% απευθύνεται στους αποκλειστικούς πιστοποιηµένους 
κατασκευαστές ALUMINCO.

4. Γραµµή Υποστήριξης Ιδιωτών και Πλατφόρµα καταγραφής
Η γραµµή 801 801 1982 και η πλατφόρµα καταγραφής έχουν δηµιουργηθεί για 
να καλύψουν πιο αποτελεσµατικά την ζήτηση από ενδιαφερόµενους ιδιώτες. 
Παράλληλα, µπορείτε και εσείς να καλείτε καθηµερινά 08:30-16:30 για 
περισσότερες διευκρινήσεις που αφορούν την προωθητική ενέργεια.

5. Προστιθέµενη αξία από την συνεργασία ALUMINCO-INTERAMERICAN
Παροχή, εντελώς δωρεάν, ενός ετήσιου ασφαλιστήριου συµβολαίου 
περιεχοµένου INTERAMERICAN HOME σε όλους τους ιδιώτες-πελάτες της 
Eurobank που θα επιλέξουν προϊόντα ALUMINCO.

6. Πανελλαδική ∆ιαφηµιστική Προβολή 
• Publi και καταχώρηση στο ένθετο HOME της Καθηµερινής για 3 Κυριακές (16/3, 

23/3 και 30/3) και καταχώρηση στις εφηµερίδες Free Sunday (16/3 και 23/3) και 
Free Press (30/3) 

• Ρ/Φ και ραδιοφωνικές αναφορές στην ζώνη 08:00-09:00 του Άρη Πορτοσάλτε 
στον ΣΚΑΙ (από 10/3-13/4) και spot στις µόνιµες συνεργασίες ΣΚΑΙ και Real FM 
(31/3-13/4) 

• Internet banners σe 42 sites των µόνιµων συνεργασιών της Τράπεζας (2/4-30/4) 
• Email campaign 
• Log out µήνυµα στο e-banking - Προγραµµατισµένο για εµφάνιση από 17/4-30/4 
• Ενηµερωτικό µονόφυλλο για το δίκτυο καταστηµάτων Eurobank 
• Internet banners - ειδική σελίδα - αναφορά στην ενότητα δείτε επίσης στο 

www.eurobank.gr
Καλέστε σήµερα στο 801 801 1982 για µια πιο εµπεριστατωµένη ενηµέρωση στη
νέα προωθητική ενέργεια της ALUMINCO.

ALUMINCO - EUROBANK
¡∂∞ π™ÃÀƒ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞
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Η κληρονοµιά της ABB σε τεχνολογικές καινοτοµίες στον τοµέα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, στη βιώσιµη µεταφορά της ενέργειας και στην ενεργειακή
αποδοτικότητα την καθιστά ιδανικό εταίρο για τo Solar Impulse που επιχειρεί την
πρώτη παγκόσµια πτήση µε ενέργεια από τον ήλιο.

Η ΑΒΒ, ηγετικός όµιλος σε τεχνολογίες ενέργειας και αυτοµατισµού, ανακοίνωσε
την υποστήριξή της στους Bertrand Piccard και André Borschberg στο εγχείρηµά
τους να πραγµατοποιήσουν το 2015 µια παγκόσµια πτήση µε ηλιακό αεροπλάνο.
Η παγκόσµια πρώτη νυχτερινή πτήση µε ηλιακό αεροπλάνο, καθώς επίσης και οι
πτήσεις ρεκόρ στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τις Η.Π.Α. προσέλκυσαν το
παγκόσµιο ενδιαφέρον στους Bertrand Piccard και André Borschberg και στο
ηλιακό τους αεροπλάνο Solar Impulse, επιδεικνύοντας τις κολοσσιαίες
δυνατότητες της «καθαρής» τεχνολογίας και δείχνοντας πώς ένα πρωτοποριακό
πνεύµα µπορεί να επιτύχει το ακατόρθωτο.

Τώρα, η οµάδα του Solar Impulse προετοιµάζεται για την υπέρτατη τεχνολογική
πρόκληση: να πετάξει γύρω από τη γη µε ένα αεροσκάφος που τροφοδοτείται µόνο
από την ενέργεια του ήλιου. Στις 9 Απριλίου η οµάδα αποκάλυψε ένα νέο
αεροσκάφος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την παγκόσµια πτήση του 2015.
«Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο παγκόσµιους ηγέτες µε έδρα την Ελβετία
που µε ενθουσιασµό ωθούν τα όρια της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, ώστε να
δηµιουργήσουν έναν καλύτερο κόσµο», δήλωσε ο CEO της ΑΒΒ, Ulrich Spiesshofer.
«Πιστεύουµε στο όραµα του Bertrand και είµαστε πεπεισµένοι ότι µε
πρωτοποριακές και καινοτόµες τεχνολογίες θα είµαστε σε θέση να
«αποσυνδέσουµε» την οικονοµική ανάπτυξη από την κατανάλωση ενέργειας και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ABB & SOLAR IMPULSE
™∂ ∆∂Ã¡√§√°π∫∏ ™Àªª∞Ãπ∞
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Σήµερα, η ΑΒΒ είναι παγκόσµιος ηγέτης σε λύσεις που στηρίζουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα, τη βιώσιµη µεταφορά και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και,
όπως η οµάδα του Solar Impulse, συνεχώς προκαλούµε τα όρια του τί είναι
τεχνολογικά δυνατό».

«Ήταν όνειρό µου να αποτελέσει η ΑΒΒ τεχνολογικό συνεργάτη του Solar Impulse»,
δήλωσε ο Bertrand Piccard, εµπνευστής και πρόεδρος του Solar Impulse. «Έχουµε
τον ίδιο στόχο: τη βελτίωση του κόσµου µε πιο αποτελεσµατική χρήση της
ενέργειας και µε παράλληλη διατήρηση των φυσικών πόρων». 
«Το Solar Impulse και η ABB είναι καινοτόµοι και πρωτοπόροι της τεχνολογίας»,
δήλωσε ο Andre Borschberg, συνιδρυτής και CEO του Solar Impulse. "Και οι δύο
θέλουµε να ενθαρρύνουµε τον κόσµο να χρησιµοποιεί καθαρές τεχνολογίες. ABB
και Solar Impulse θα εργαστούν από κοινού σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα
ηλεκτρονικά ισχύος, για το κοινό όφελος.

Η ABB που εδρεύει στην Ελβετία είναι παγκόσµιος ηγέτης στις ανανεώσιµες πηγές
και στις βιώσιµες µεταφορές ενέργειας καθώς και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Η εταιρεία είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος προµηθευτής στον κόσµο σε ηλιακούς
µετατροπείς και ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές στον κλάδο της
αιολικής ενέργειας. Κατέχει επίσης ηγετική θέση στην αποτελεσµατική και
αξιόπιστη ενσωµάτωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε δίκτυα ισχύος. Η
πρωτοποριακή καινοτοµία ενός διακόπτη υψηλής τάσης συνεχούς ρεύµατος το
2012 θα κάνει εφικτό το «δίκτυο του µέλλοντος». Τον Μάρτιο του 2014 η ΑΒΒ
ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κατασκευάσει το µεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών
νέας γενιάς για ηλεκτρικά οχήµατα στην Κίνα. Η ΑΒΒ βελτιώνει την ενεργειακή
αποδοτικότητα κατά µήκος ολόκληρης της αλυσίδας, από την εξερεύνηση έως την
κατανάλωση. Μόνο οι ήδη εγκατεστηµένοι ανά τον κόσµο ρυθµιστές στροφών για
κινητήρες εξοικονόµησαν περίπου 400 TWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2013, που
ισοδυναµεί µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 100 εκατοµµυρίων ευρωπαϊκών
νοικοκυριών. 

Η ΑΒΒ επένδυσε περισσότερα από 1,5 δις δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη το
2013 και απασχολεί 8.500 ερευνητές παγκοσµίως.

Η ΑΒΒ (www.abb.com) είναι ηγέτης στις τεχνολογίες ενέργειας και αυτοµατισµού
διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις βιοµηχανίες να
βελτιώσουν την απόδοσή τους µειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Ο Όµιλος ΑΒΒ δραστηριοποιείται σε περίπου 100 χώρες και απασχολεί
σχεδόν 150.000 εργαζοµένους.

Σχετικά µε το Solar Impulse
Οι Ελβετοί πρωτοπόροι Bertrand Piccard (Πρόεδρος) και André Borschberg (CEO)
είναι οι ιδρυτές, οι πιλότοι και η κινητήριος δύναµη πίσω από το Solar Impulse, το
πρώτο αεροσκάφος που µπορεί να πετάξει µέρα και νύχτα χωρίς καύσιµα και
εκποµπές ρύπων. Το Solar Impulse είναι µια µοναδική περιπέτεια που στόχο έχει να
φέρει τα συναισθήµατα στο επίκεντρο της επιστηµονικής έρευνας, ένα ιπτάµενο
εργαστήριο για την εξεύρεση καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων για τις σηµερινές
προκλήσεις και ένα όραµα που εµπνέει τον καθένα µας να είναι πρωτοπόρος στην
καθηµερινότητά του.

Αυτό το επαναστατικό αεροσκάφος από ανθρακονήµατα έχει έκταση φτερών όπως
ένα Boeing 747 (63.4 µ. / 208 ft). Είναι το αποτέλεσµα επτά ετών εντατικής
εργασίας, υπολογισµών, προσοµοιώσεων και ελέγχων µιας οµάδας περίπου 80
ατόµων και 100 συνεργατών και συµβούλων. ∆εν έχει ξανακατασκευαστεί ποτέ
αεροσκάφος τόσο µεγάλο και ελαφρύ. Οι 12.000 ηλιακές κυψέλες,
ενσωµατωµένες στα φτερά του, παρέχουν τέσσερις ηλεκτροκινητήρες 10 ίππων
που λειτουργούν µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας,
οι ηλιακές κυψέλες επαναφορτίζουν τις µπαταρίες λιθίου βάρους 400 kg / 881 lb οι
οποίες επιτρέπουν την πτήση του αεροπλάνου τη νύχτα. 

∂π¢∏™∂π™
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ABB - THIRAL - Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ - FISCHER - ΤΕΧΝΟΜHΧΑΝΙΚΗ
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SMA HELLAS AE - Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - VERPAN - DEGER HELLAS
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Το σύστηµα ΑΒΒ i-bus® KNX αποτελεί τη βάση για τον ολοκληρωµένο έλεγχο
κάθε σύγχρονης εγκατάστασης. Η κεντρική ιδέα της ‘’έξυπνης κατοικίας’’,
βρίσκεται στον ολιστικό έλεγχο και αυτοµατισµό των λειτουργιών. 
Ο συνδυαστικός  έλεγχος του φωτισµού, της θέρµανσης, της ψύξης αλλά και
των µηχανισµών σκίασης  σε ένα συνολικό σύστηµα αυτοµατισµού, οδηγεί σε
µεγαλύτερες συνθήκες άνεσης για τον χρήστη, αφού τα πάντα
ενεργοποιούνται και ελέγχονται αυτόµατα. Επιπλέον αφού κάθε λειτουργία
χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι πραγµατικά απαραίτητο, επιτυγχάνεται
σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας.

Με το ΑΒΒ i-bus® KNX οι δυνατότητες ελέγχου είναι πραγµατικά
απεριόριστες. Ελέγξτε τις οικιακές (λευκές) συσκευές σας µε το πάτηµα ενός
πλήκτρου, ακούστε την αγαπηµένη σας µουσική σε οποιοδήποτε χώρο,
διαβάστε τα email σας στην έγχρωµη οθόνη αφής ABB-ComfortTouch 12’’ και
ελέγξτε µε µια µόνο µατιά εάν τα φώτα του υπογείου είναι αναµµένα ή αν
κάποιο παράθυρο έχει ξεχαστεί ανοιχτό. 

ABB-priOn: ευέλικτος όσο οι ανάγκες µας 
• Για πρώτη φορά έχετε την πλήρη ευελιξία να διαµορφώσετε τον διακόπτη 

που ταιριάζει στις ανάγκες σας
• Υψηλή ποιότητα κατασκευής µε µοναδικά υλικά για µια ξεχωριστή 

αίσθηση πολυτέλειας
• Εντυπωσιακός σχεδιασµός µε καθαρές γραµµές και διεθνείς διακρίσεις 

[reddot design award]
• Οθόνη 3,5’’ TFT για µια µοναδική KNX εµπειρία οπτικοποίησης 
• Ανεξάρτητος έλεγχος θερµοκρασίας σε έως και 8 διαφορετικούς χώρους 
• 210 διαφορετικές εντολές (φωτισµός, έλεγχος ρολών, σενάρια 

λειτουργίας) για ατελείωτους συνδυασµούς

Οθόνη ComfortTouch 12,1’’: απόλυτος έλεγχος µε ένα απλό άγγιγµα
• Εντυπωσιακή σχεδίαση µε οθόνη 12,1’’ σε µαύρο και αµµοβολισµένο 

λευκό γυαλί
• Αποµακρυσµένος έλεγχος της οθόνης µέσω εφαρµογών (apps) για tablet & 

smart phones (λειτουργικό iOS & andoid)
• Υψηλή αίσθηση ασφάλειας. Προβολή εικόνας από εξωτερικές κάµερες 

στην οθόνη ComfortTouch 
• Ενσωµάτωση οθόνης ComfortTouch σε σύστηµα συναγερµού ΑΒΒ i-bus® 

KNX
• Βραβείο σχεδιασµού reddot design award 2013
• Σχεδιάστε τις σελίδες πλοήγησης της οθόνης ανάλογα µε το προσωπικό 

σας στυλ (επιλέξτε τις αγαπηµένες σας φωτογραφίες, τα χρώµατα που σας 
αρέσουν κ.α.) 

• Ακούστε την αγαπηµένη σας µουσική από το ενσωµατωµένο Media player

ABB
Έξυπνος έλεγχος για κάθε σύγχρονη κατοικία µε ΑΒΒ i-bus® KNX

ABB
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Με όπλο την πολυετή εµπειρία, την εξειδικευµένη γνώση και τον σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισµό µας, δηµιουργήσαµε την νέα σειρά πάνελ EXCLUSIVE,
τα οποία διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και µοντέλα πέρα απ τα
συνηθισµένα. 

Σχεδιασµένα µε γνώµονα την απλότητα, πλαισιωµένα µε σύγχρονη
αρχιτεκτονική χαρακτηρίζονται από την υψηλή αισθητική και την
εντυπωσιακή τους εµφάνιση. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σειράς Εxclusive
είναι η εξοικονόµηση ενέργειας που παρέχουν λόγω του εξαιρετικού
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας του πάνελ και των τζαµιών. Τα πάνελ της
σειράς exclusive διατίθενται σε τρεις διαφορετικούς τύπους (κολλητό µέσα-
έξω, κολλητό έξω και από µέσα πηχάκι και η κλασική περίπτωση µε πηχάκι)
ενώ καθένα είναι ξεχωριστό µιας και κατασκευάζεται κάθε πόρτα στις
ακριβής διαστάσεις του κουφώµατος χωρίς να χρειάζεται επιπλέον κόψιµο
από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια
Η ασφάλεια της πόρτας είναι ένα σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της. Τα
panels exclusive κατασκευάζονται µε εξωτερική λαµαρίνα αλουµινίου πάχους
3mm και εσωτερικά 2mm. Κατασκευάζονται µε τετραπλά ή τριπλά τζάµια και
τρίπλεξ 4+4 από τις δυο πλευρές.

Design
Τα panels exclusive διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και
χαρακτηρίζονται από την γραµµική και παράλληλα µοντέρνα σχεδίαση τους.
Προσφέρονται σε µεγάλη ποικιλία τόσο σε σχέδια όσο και σε χρώµατα, τζάµια
και αξεσουάρ ενώ τα
περισσότερα από τα µοντέλα είναι απλά... Exclusive! Ο συνδυασµός του
ενσωµατωµένου inox, του τζαµιού και των χαραγµένων γραµµών προσθέτουν
µια µοντέρνα πινελιά στην είσοδο του σπιτιού σας.

Πιστοποιηµένη ποιότητα
Τα panels exclusive είναι πιστοποιηµένα από το διεθνές πρότυπο διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001:2008 και έχουν πιστοποιήσεις θερµοµόνωσης από το
Ινστιτούτο του Rosenheim. Τα εξαιρετικής ποιότητας υλικά που
χρησιµοποιούµε καθώς και οι αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που έχουµε
ορίσει για την κατασκευή των panel Thiral έχουν ως αποτέλεσµα την τέλεια
ποιότητα.

Θερµοµόνωση
Τα panels exclusive προσφέρουν ένα εξαιρετικό επίπεδο θερµοµόνωσης
πιστοποιηµένο από το ινστιτούτο του Rosenheim. Το συνολικό πάχος του
panel σε συνδυασµό µε την καλή ποιότητα του µονωτικού υλικού και των
τριπλών ή τετραπλών ενεργειακών τζαµιών κατεβάζουν τον συντελεστή
θερµοπερατοτητας έως και Up=0.35 W/(m²K).

THIRAL
Νέα σειρά πάνελ EXCLUSIVE

THIRAL
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Η βορειοελλαδίτικη εταιρία «Γ. Μαριόγλου και Υιοί ΑΒΕΕ» πρωταγωνιστεί
ανάµεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων διογκωµένης
πολυστερίνης στην Ελλάδα από το 1981, υπό τον διακριτικό τίτλο
«Πανµονωτική».

Στις αρχές του 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της πλέον σύγχρονης,
πλήρως αυτοµατοποιηµένης γραµµής παραγωγής στην Ν.Α. Ευρώπη, στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, των 10.000 τ.µ. Στόχο της εταιρίας είναι η
συνεχής βελτίωση τόσο στην έρευνα, το σχεδιασµό και την παραγωγή των
προϊόντων της, όσο και στις οργανωτικές και λειτουργικές της διαδικασίες
αλλά και την τεχνική υποστήριξη. 
Είναι µέσα στις ελάχιστες επιχειρήσεις παραγωγής διογκωµένης
πολυστερίνης, που διαθέτουν και τα τρία συστήµατα που πιστοποιούν τόσο
την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παραγόµενων
προϊόντων, όσο και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας. 

Η Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒΕΕ (ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ), είναι πιστοποιηµένη, µε το ISO
9001:2008 (Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας), το ISO 14001:2004 (Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης), το OHSAS 18001:2007 (Σύστηµα Υγιεινής και
Ασφάλειας). Άξιο λόγου είναι πως κατάφερε µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό
διάστηµα, να  προετοιµαστεί και να αποκτήσει  τα δύο από τα τρία αυτά
πιστοποιητικά (ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007), που σύµφωνα µε
στελέχη της, αποδεικνύουν έµπρακτα την ευαισθητοποίησή της, τόσο σε
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και σε θέµατα Υγιεινής &
Ασφάλειας στην Εργασία, που δεν σταµατά στην απόκτηση των
πιστοποιητικών. Οι σειρές δε των επώνυµων προϊόντων monopoly® EPS
πιστοποιούνται µε το  σήµα ποιότητας CE, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13163,

Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
Πρωταγωνιστεί  ανάµεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων διογκωµένης πολυστερίνης

Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ
ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
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στο απαιτητικό εργαστήριο δοκιµών υλικών MPA-BAU στο Αννόβερο της
Γερµανίας. 

Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες της βιοµηχανίας – που, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη παράγει διογκωµένη πολυστερίνη - είναι επικεντρωµένες σε
µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Τα υλικά  που δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί ανακυκλώνονται δίνοντας τα σε αδειοδοτηµένους
συνεργάτες της. Επίσης, η Γ. Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ χρησιµοποιεί
αποκλειστικά ανακυκλώσιµα υλικά για τη συσκευασία των προϊόντων της.

Η συµµόρφωση της Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΕΒΕ µε όλες τις εθνικές και
κοινοτικές οδηγίες την κατέστησε έναν από τους σηµαντικότερους αναδόχους
στην ανάληψη µερικών από τα κυριότερα δηµόσια και ιδιωτικά έργα των
τελευταίων ετών, τα οποία είτε έχουν αποπερατωθεί είτε βρίσκονται σε
εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πέταλο Μαλιακού - Εγνατία Οδός - Μετρό Θεσσαλονίκης - Hotel Nikopolis -
Hyatt  Regency Hotel & Casino - Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Βασιλικό
Θέατρο - Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Village
Center - Mediterranean Cosmos - Logistic Plus - Logistic Lidl - Mediterranean
Palace -  Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης - Σήραγγα Τεµπών - Προβλήτες
Λιµανιών - Γέφυρες σε Βόλο, Καρδίτσα, Ποτίδαια, Νέα Σάντα, Καστοριά.

Τα προϊόντα της Πανµονωτικής είναι τα ακόλουθα.
Τα θερµοµονωτικά Monopoly παράγονται µε βάση τα αυστηρά πρότυπα ΕΝ
13163 και ΕΝ 13172 και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.
Monopoly® EPS 30 • 50 • 70 • 80 • 100 • 150 • 200
Monopoly® EPS  80 • 100 • 150 • 200 (Πιστοποιηµένα για Εξωτερική
Θερµοµόνωση)

Η σειρά προϊόντων Monopoly® παράγεται από άριστες πρώτες ύλες και
διατίθεται σε διάφορες  ποιότητες, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία
προορίζεται. Παράγεται σε ποικιλία διαστάσεων  για να καλύπτει κάθε
κατασκευαστική ανάγκη. Η δοµή των πλακών αποτελείται από ένα
πολυκυτταρικό σύστηµα απείρων φυσαλίδων που παγιδεύουν τον αέρα. Σε
αυτό οφείλονται  άλλωστε και οι άριστες θερµοµονωτικές τους ιδιότητες.
Είναι το πιο οικονοµικά προσιτό υλικό  που υπερισχύει στον οικοδοµικό
τοµέα. Όλη η σειρά προϊόντων Monopoly® µπορεί να  παραχθεί µε πατούρα L
περιµετρικά, ώστε να εφαρµόζουν τέλεια µεταξύ τους χωρίς να
δηµιουργούνται θερµογέφυρες. Τα προϊόντα Monopoly® έχουν εφαρµογή σε:
Τοιχοποιία (διπλή, εξωτερική ή εσωτερική),  Κεραµοσκεπές (επικλινή πλάκα,
ξύλινες εξωτερικά ή εσωτερικά), ∆ώµατα, Pilotis (ενδιάµεσο   δάπεδο ή
δάπεδο πάνω στο έδαφος). Το προϊόν είναι αυτοσβενύµενο (flame retardant)
και κατατάσσεται στην κατηγορία ακαυστότητας Ε του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 13501-1.

Το Monopoly Gray αποτελεί την µετεξέλιξη της κλασικής διογκωµένης
πολυστερίνης. Η εντυπωσιακή βελτίωση της θερµοµονωτικής του απόδοσης
οφείλεται στην προσθήκη γραφίτη ή άλλης µορφής άνθρακα, σε ποσοστό έως
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3%. Όπως είναι γνωστό, η µετάδοση θερµότητας γίνεται µε τρεις τρόπους:
την αγωγή, τη συναγωγή και την ακτινοβολία. Σε ένα θερµοµονωτικό υλικό
στόχος είναι η µείωση της µεταδιδόµενης θερµότητας στο ελάχιστο. 
Ο ακίνητος αέρας, που περιέχεται στις κυψελίδες της διογκωµένης
πολυστερίνης, ελαχιστοποιεί την αγωγή και τη συναγωγή. Ο γραφίτης ή η
άλλη µορφή άνθρακα που προστίθεται, µειώνει δραµατικά τη µετάδοση
θερµότητας µε ακτινοβολία, καθιστώντας το Monopoly Gray, το απόλυτο
θερµοµονωτικό υλικό.
Monopoly Gray PLUS

Αποτελεί µια ακόµη πρόταση για τα Σύνθετα Συστήµατα Εξωτερικής
Θερµοµόνωσης όταν απαιτείται η µέγιστη δυνατή απόδοση του µονωτικού
υλικού. Το Monopoly Gray PLUS διαθέτει άριστες µηχανικές ιδιότητες και σε
συνδυασµό µε την πολύ χαµηλή τιµή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας
αποτελεί το ιδανικός προϊόν για απαιτητικές εφαρµογές. Παράγεται σε όµοιες
διαστάσεις όπως αυτές  των υπόλοιπων προϊόντων monopoly και κατόπιν
ζήτησης του πελάτη σε ειδικές διαστάσεις.

ΓΑΙΩΑΦΡΟΣ EPS (KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ)
Οι πολύ καλές µηχανικές ιδιότητές του καθιστούν το γαιωαφρό EPS µια
εξαιρετική λύση για Κατασκευή επιχωµατώσεων, Κατασκευή ραµπών
προσπέλασης γεφυρών, ∆ιευρύνσεις επιχωµατώσεων, Αποκατάσταση ζηµιών
λόγω καθίζησης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
H Πανµονωτική ΑΒΕΕ παράγει µια τεράστια γκάµα προϊόντων και εφαρµογών
συσκευασίας από διογκωµένη πολυστερίνη για :
Τρόφιµα  (Ψάρια, Προϊόντα αγροτικής παραγωγής, ιχθυοκιβώτια, τελάρα)
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής
Ηλεκτρικές Συσκευές & Boilers
Μάρµαρα & Πλακίδια (µαρµαροκιβώτια)

Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
Πρωταγωνιστεί  ανάµεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής

προϊόντων διογκωµένης πολυστερίνης
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Πόρτες & Υαλοπίνακες
Φιάλες & Φιαλίδια Βιολογικών Εργαστηρίων
Προστατευτικές γωνίες
Στόχος των συσκευασιών που παράγουµε, είναι η προστασία των
εµπορευµάτων τόσο κατά τη µεταφορά τους όσο και κατά την διάρκεια
µακρόχρονης αποθήκευσης τους.

Όλες οι συσκευασίες της εταιρείας Πανµονωτική Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒΕΕ
παράγονται σε ποικίλες διαστάσεις ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε
πελάτη. 
Το πραγµατικό κόστος συσκευασίας
Το πραγµατικό κόστος της συσκευασίας αντανακλάται στην µείωση του
κόστους παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής, καθώς και στα
περιβαλλοντικά οφέλη.

Γενικότερα τα οφέλη µπορεί να αφορούν:
• χαµηλότερο κόστος αποθήκευσης
• βελτιωµένη παραγωγικότητα εξαιτίας της τεχνικής  συσκευασίας
• οικονοµία στο κόστος χειρισµού και µεταφοράς
• ελαχιστοποίηση φθορών
• αυξηµένες πωλήσεις που οφείλονται στην βελτιωµένη παρουσίαση του 

προϊόντος
• ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα κατά την παραγωγή

ΑΨΙ∆ΕΣ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ & ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Η διογκωµένη πολυστερίνη αποτελεί το πλέον εύπλαστο, εύχρηστο και
ελαστοµερές υλικό, ιδανικό για την παραγωγή πυρήνων και καλουπιών.
Παράλληλα, η υπερσύγχρονη γραµµή παραγωγής µας, επιτρέπει την επίτευξη
και των πλέον περίπλοκων γεωµετρικών σχηµάτων.  Για τον λόγο αυτόν
ενδείκνυται απόλυτα για την υλοποίηση µίας πληθώρας ιδιαίτερων
αρχιτεκτονικών κατασκευών, όπως  είναι οι τρούλοι, οι καµάρες, οι αψίδες και
τα τόξα κλπ. µε άριστο αισθητικό αποτέλεσµα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
κόστος. 
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FISCHER 
Καινοτόµες λύσεις για στερέωση σε τοιχοποιία µε εξωτερική
θερµοπρόσοψη 

FISCHER fischer Thermax: σύστηµα ασφαλούς και εύκολης στερέωσης σε τοιχοποία µε
εξωτερική θερµοπρόσοψη 

Οι τέντες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σκιά το καλοκαίρι, αλλά είναι
εκτεθειµένες σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες όλο το χρόνο. Συνήθως
τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους ή στις οροφές αφού έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτηρίου. Όταν οι τέντες στερεώνονται σε
τοιχοποιία χωρίς εξωτερική θερµοµόνωση συνήθως δεν υπάρχει πρόβληµα.
Πλέον όµως όλο και περισσότερα κτηριακά κελύφη κατασκευάζονται µε
εξωτερική θερµοµόνωση. Επειδή τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης
δεν µπορούν να φέρουν µεγάλα φορτία, οι τέντες στηρίζονται µε µεταλλικά
αγκύρια ή προβόλους, ή µε ξύλινες ή πλαστικές ειδικές κατασκευές, που
εκτός ότι δεν είναι πάντα ασφαλείς, είναι συνήθως δύσκολες και  αντιαισθητικές.

Η στήριξη µε µεταλλικά αγκύρια ή προβόλους δηµιουργεί θερµογέφυρες που
έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια θερµότητας και µπορεί να προκαλέσουν
την ανάπτυξη µούχλας στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

To σύστηµα στερέωσης fischer Thermax 12-16 µε θερµοδιακοπή
µπορεί να εγκατασταθεί σε τοιχοποιία µε εξωτερική
θερµοµόνωση, µε πάχος από 60 έως 180 mm, µε πολύ χαµηλό
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Αυτό έχει επιτευχθεί µε
ειδικό κώνο από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού

(πολυαµίδιο). Ο θερµοµονωτικός πολύ-λειτουργικός κώνος συνδέει την
γαλβανισµένη ντίζα για την στερέωση στην τοιχοποιία και την ανοξείδωτη
ντίζα για τη στερέωση του βραχίονα της τέντας.

Το σετ περιλαµβάνει γαλβανισµένες ντίζες µε (M12 ή M16), ειδικές σίτες
(διαµέτρου 16 mm ή 20 mm) για τοποθέτηση σε τοιχοποιία µε τούβλα,
ανοξείδωτη ντίζα, ροδέλα και παξιµάδι. Οι γαλβανισµένες ντίζες
στερεώνονται µόνιµα στο δοµικό υλικό µε χηµικό βύσµα, το γνωστό fischer
FIS V 360 S.

Για µεσαία φορτία (π.χ. στερέωση φωτιστικών ή υδρορροών) υπάρχει το
σύστηµα fischer Themax 8-10. Το σετ περιλαµβάνει νάιλον βύσµατα (ούπα) και
γαβλανισµένη βίδες µε ειδικό κώνο στο τέλος από πλαστικό ενισχυµένο µε
ίνες γυαλιού (πολυαµίδιο). Ο κώνος αυτός έχει υποδοχή για ακόµα ένα νάιλον
βύσµα για την στερέωση στην θερµοπρόσοψη. Συνίσταται για την στερέωση
υδρορροών, φωτιστικών, κλπ.

Για µικρά φορτία (έως 20 κιλά) η fischer προσφέρει το «έξυπνο» αγκύριο FID
που µπορεί να στηρίξει απευθείας στην πολυστερίνη χωρίς να την διαπερνά.
∆ίνει πολύτιµη λύση σε θέµατα στήριξης για κάµερες ασφαλείας, φωτιστικά,
πινακίδες, κλπ.

Η προσφερόµενη γκάµα προϊόντων ολοκληρώνεται µε τα αγκύρια fischer
Termoz PN και CN για την στήριξη των  πλακών  εξιλασµένης ή διογκωµένης
πολυστερίνης, που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και έχουν
πιστοποιητικό ΕΤΑ (European Technical Approval) και σήµανση CE. 
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ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Λαµπτήρες LED, εξοικονόµηση ενέργειας και τρόποι επιλογής

ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η αντικατάσταση των συµβατικών λαµπτήρων µε λαµπτήρες LED, είναι µία
επένδυση που οδηγεί στην µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας στις
εγκαταστάσεις φωτισµού ενός οικιακού ή επαγγελµατικού χώρου.

Στις µέρες µας κατακλυζόµαστε από διαφηµίσεις σχετικά µε προϊόντα LED,
που µας υπόσχονται εξοικονόµηση ενέργειας 80%, 90% ή και ακόµη
µεγαλύτερη. Είναι άραγε αυτό σωστό, πραγµατικό ή είναι απλά µία
διαφηµιστική πλάνη; Οι τιµές αγοράς στις οποίες προσφέρονται τα διάφορα
προϊόντα LED, διαφοροποιούνται από 3,00 έως και 35,00€, για έναν λαµπτήρα
γενικής χρήσης. Είναι απλά προσφορά καλύτερης τιµής ή υπάρχει πραγµατική
και ουσιώδη διαφορά ανάµεσα σε αυτά τα προϊόντα;

Στα παραπάνω και όχι µόνο ερωτήµατα, θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε
σε αυτό το άρθρο.

Ας πάρουµε για παράδειγµα έναν λαµπτήρα 11W, µε φωτεινή απόδοση 800lm,
δείκτη χρωµατικής απόδοσης CRI 70, διάρκεια ζωής 20.000h, µε εγγύηση
καλής λειτουργίας 2 έτη και µέση τιµή αγοράς 11,00€ και ας τον συγκρίνουµε
µε έναν λαµπτήρα 8W, µε φωτεινή απόδοση 400lm, δείκτη χρωµατικής
απόδοσης CRI >85, διάρκεια ζωής 25.000hν µε εγγύηση καλής λειτουργίας 5
έτη και µέση τιµή αγοράς 19,00€.

Θεωρούµε ότι ο λαµπτήρας λειτουργεί 6-7 ώρες κάθε ηµέρα. Η εξοικονόµηση
που πετυχαίνουµε µε τον λαµπτήρα των 11W είναι 76% ενώ µε τον λαµπτήρα
των 8W, 86%, δηλαδή 15% µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας και
χρηµάτων. Η φωτεινή απόδοση που πετυχαίνουµε στον χώρο είναι η ίδια,
παρά τη διαφορά στα lumem της φωτεινής απόδοσης, µια και ο δείκτης
χρωµατικής απόδοσης CRI στην περίπτωση του λαµπτήρα των 8W είναι >85%,
δηλαδή 22% µεγαλύτερος (ο δείκτης αυτός καθορίζει την καθαρότητα του
φωτός άρα και την ποιότητα αυτού - όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης, τόσο πιο
καθαρό είναι το φως και τόσο πιο ζωντανά βλέπουµε τα χρώµατα στο χώρο,
µε αποτέλεσµα να αντιλαµβανόµαστε καλύτερη ποιότητα φωτός).
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Επιπλέον, ο λαµπτήρας των 8W είναι εγγυηµένος για 5 έτη, δηλαδή για 125%
επιπλέον χρόνο σε σχέση µε τον λαµπτήρα των 11W, οπότε ο καταναλωτής
είναι διασφαλισµένος ότι σε περίπτωση βλάβης δεν θα αγοράσει εκ νέου τον
λαµπτήρα για 3 επιπλέον χρόνια. ∆ηλαδή µε µία και µόνο αστοχία του
λαµπτήρα χαµηλού κόστους και εγγύησης έχουµε ήδη ζηµία στον ισολογισµό
µας, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψιν το κέρδος από την εξοικονόµηση
ενέργειας.

Η αντικατάσταση των συµβατικών λαµπτήρων µε λαµπτήρες LED, πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως επένδυση εξοπλισµού και χρηµάτων, οπότε θα πρέπει να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψιν η αξία αγοράς σε σχέση µε την ποιότητα και τα
προτερήµατα του κάθε προϊόντος, µε τελικό πάντα στόχο τη βέλτιστη χρονικά
απόσβεση της επένδυσής µας (µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας) αλλά και
την µακροβιότητα αυτής (µέσω της µεγάλης εγγύησης του προϊόντος). Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζουµε και το συνολικό κέρδος µας µετά την
απόσβεση της επένδυσης και για την διάρκεια ζωής των προϊόντων.
Η νέα τεχνολογία LED, η οποία προσφέρει υψηλή ενεργειακή και φωτεινή
απόδοση, είναι απόλυτα φιλική µε το περιβάλλον και τη µείωση του CO2,
βοηθάει στη µείωση του λειτουργικού κόστους, δε βασίζεται σε επιβλαβή για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον στοιχεία (υδράργυρος, φθόριο, ακτινοβολία
UV) και εποµένως αποτελεί ιδανική λύση για τον οικιακό και  επαγγελµατικό
φωτισµό (ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.).

Σε καταλόγους αξιόλογων και πιστοποιηµένων εταιριών, υπάρχουν λαµπτήρες
LED για κάθε τύπο λαµπτήρα παλαιάς τεχνολογίας (γλόµποι, κεράκια, Ε27/
Ε14, G4/G9, spot GU10 και GU5.3, PL G24, σωλήνες T8 και T5, AR-111,
προβολείς, φωτιστικά δρόµου κ.λπ.). Η αντικατάσταση των λαµπτήρων
παλαιάς τεχνολογίας (πυρακτώσεως, αλογόνου, φθορίου κ.λπ.) µπορεί να
είναι πλήρης τόσο σε απόδοση, όσο και σε λειτουργίες (dimming κ.λπ.). Σε
λαµπτήρες LED που προωθεί η εταιρεία LEDGR, υπάρχουν και λειτουργίες που
δεν υφίστανται σε συµβατικούς λαµπτήρες, όπως είναι η µέθοδος Double
Click (αλλαγή έντασης φωτισµού χωρίς dimmer), η ρύθµιση φωτεινότητας
SUNSET (dimming µε δηµιουργία σκηνικού ηλιοβασιλέµατος - αλλαγή
χρώµατος φωτός) κ.λπ.

Λύσεις σε ειδικά σχέδια και τύπους λαµπτήρων είναι πλέον διαθέσιµα (mini
globe P45, γλόµπος G80 και G95, downlight R80, PAR, φωτιστικά Panel Led
κ.λπ.).

Λευκό, δυνατό, ευχάριστο φως, εξαιρετική ποιότητα φωτισµού (CRI > 80%),
υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας 70 έως 85%, µεγάλη
διάρκεια ζωής, µη χρήση αερίων (υδράργυρος ή µόλυβδος), µηδενική
εκποµπή επιβλαβής υπεριώδης ακτινοβολίας, ελάχιστη παραγωγή
θερµότητας (µειωµένο ψυκτικό φορτίο χώρου), άµεση έναυση, προστασία του
περιβάλλοντος, γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση (χωρίς ιδιαίτερες
µετατροπές), άµεση απόσβεση κ.λπ., είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα της
χρήσης των λαµπτήρων LED.

Ας δούµε για παράδειγµα έναν τυπικό χώρο, µε 10 λαµπτήρες πυρακτώσεως
(ή αλογόνου) των 40W.  Θα αντικαταστήσουµε τους συµβατικούς λαµπτήρες
µε λαµπτήρες LED των 6 W (Pharox 300). Θεωρούµε, ότι ο φωτισµός
λειτουργεί 8 ώρες ανά ηµέρα για 365 ηµέρες ετησίως. Λαµβάνουµε επίσης
υπόψιν, ότι η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων LED αυτής της κατηγορίας είναι
25.000 ώρες, έναντι 1.000 ωρών (για τους λαµπτήρες πυρακτώσεως).
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Τα αποτελέσµατα της παραπάνω επένδυσης είναι τα παρακάτω:
• ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρες LED: 175,2 kWh
• ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρες πυρακτώσεως: 1.168,00 kWh
• εξοικονόµηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους ετησίως: 85%
• µείωση εκποµπής CO2 ετησίως: 774 kg
• διάρκεια ζωής λαµπτήρων LED: 12 χρόνια
• απόσβεση επένδυσης: 0,60 - 0,80 χρόνια (δηλαδή σε πολύ λιγότερο από 

ένα χρόνο)
• αξία αγοράς λαµπτήρων: 160,00 - 180,00€ (ενδεικτικά, για επώνυµα 

προϊόντα µε πολυετή εγγύηση)
• κέρδος µετά την απόσβεση για τη διάρκεια ζωής των λαµπτήρων LED: 

3.240,00€

Σε επαγγελµατικούς χώρους, αντικαθιστώντας τις βλαβερές και ενεργοβόρες
λάµπες φθορίου, µε λαµπτήρες LED, η εξοικονόµηση ενέργειας που
επιτυγχάνεται φθάνει το 75-80%, ενώ η απόσβεση της επένδυσης σε ένα
χώρο όπου λειτουργεί ο φωτισµός περίπου 10 ώρες την ηµέρα, επιτυγχάνεται
σε 1 έως 2 χρόνια.

Μπορείτε να υπολογίσετε και µόνοι σας την εξοικονόµηση ενέργειας από την
αντικατάσταση των συµβατικών σας λαµπτήρων µε λαµπτήρες LED,
χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό εργαλείο στην ιστοσελίδα της εταιρείας
LEDGR, www.ledgr.gr

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να ζητάει ο καταναλωτής να
µάθει πριν αγοράσει ένα προϊόν LED είναι:
• η ονοµαστική ενέργεια που καταναλώνει σε Watt, σε σχέση µε τη φωτεινή 

ροή σε Lumen και σε συνάρτηση µε το βαθµό χρωµατικής απόδοσης CRI, ο 
οποίος πρέπει να είναι το δυνατόν µεγαλύτερος του 80. Ειδικά ο δείκτης 
CRI, είναι πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό, µια και δηλώνει την 
καθαρότητα του φωτός που αποδίδει ο λαµπτήρας. Λαµπτήρας µε µικρό 
δείκτη CRI, αποδίδει θαµπό φως.

• η προέλευση της εταιρείας παραγωγής του λαµπτήρα (ευρωπαϊκή)
• η πολυετής εγγύηση του προϊόντος (π.χ.: 5 έτη σε προϊόντα υψηλής 

ποιότητας)
• το υλικό του κελύφους και της ψύξης του λαµπτήρα
• Η στιβαρότητα της κατασκευής και το φινίρισµα του λαµπτήρα

∆υστυχώς, στην αγορά υπάρχουν πολλά προϊόντα αµφίβολης προέλευσης και
ποιότητας, τα οποία και είναι δυνατόν να µπερδέψουν τον καταναλωτή και να
τον οδηγήσουν σε λανθασµένη επιλογή, µε γνώµονα και µόνο τη σηµαντικά
χαµηλότερη τιµή, κάτι που στις µέρες µας αποτελεί σίγουρα µεγάλο δέλεαρ.

Ο κάθε καταναλωτής, θα πρέπει να προσέχει πολύ στην τελική του επιλογή,
να συγκρίνει τις προδιαγραφές και τα σηµαντικά σηµεία που έχουµε ήδη
επισηµάνει στο παρόν και εάν είναι δυνατόν να δοκιµάζει πρώτα τα προϊόντα,
µε σκοπό να αντιληφθεί ο ίδιος τις πραγµατικές διαφορές ενός ποιοτικού και
επώνυµου προϊόντος, σε σχέση µε ένα απλά φθηνό προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βελιάνης  Ιωάννης

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Α.Π.Θ.

∆ιαχειριστής της εταιρείας

Τεχνοµηχανική Ε.Π.Ε.

LEDGR, LED φωτισµός

ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Λαµπτήρες LED, εξοικονόµηση ενέργειας και τρόποι επιλογής
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H SMA Hellas AE, µέλος του οµίλου SMA Solar Technology AG, του µεγαλύτερου
κατασκευαστή ηλιακών µετατροπέων παγκοσµίως, εµπλουτίζει τις
υπάρχουσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, µε ένα νέο πακέτο υπηρεσιών
συντήρησης «SMA Security», που αφορά σε εµπορικές Φ/Β εγκαταστάσεις
στον ελλαδικό χώρο. Το νέο πακέτο υπηρεσιών συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων
δύο επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, ετησίως, που θα καλύπτουν όλα τα
στοιχεία του Φ/Β συστήµατος,  την υπηρεσία SMA Remote Service που ελέγχει
µέσω τηλεπιτήρησης τη λειτουργία των µετατροπέων καθώς και λεπτοµερή
αναφορά - µε προτάσεις βελτίωσης - ως αποτέλεσµα των επισκέψεων
συντήρησης και της αδιάλειπτης τηλεπιτήρησης. 'Οσοι αποκτήσουν το νέο
πακέτο συντήρησης SMA Security έως 31 Μαΐου 2014, θα λάβουν εκπτωτικό
κουπόνι που θα αφορά σε έκπτωση 20%  στο κόστος αγοράς επέκτασης
εγγύησης, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια των 5 ετών της
εργοστασιακής εγγύησης. 
Οι µετατροπείς, ως εξαιρετικά ευφυή συστήµατα διαχείρισης που ελέγχουν,
επιτηρούν και ρυθµίζουν τη Φ/Β εγκατάσταση σε σχέση µε το δίκτυο παροχής
ενέργειας, αποτελούν το σηµαντικότερο στοιχείο κάθε Φ/Β εγκατάστασης. Η
κατάλληλη συντήρηση και επιτήρηση των µετατροπέων, σε συνδυασµό µε τον
τακτικό έλεγχο των υπολοίπων στοιχείων του Φ/Β σταθµού, καθορίζουν τη
µακροπρόθεσµη απόδοσή του. Η SMA διαθέτοντας περισσότερα από 30 χρόνια
εµπειρίας, πάνω από 30 GW διασυνδεδεµένων συστηµάτων στο δίκτυο σε
διεθνές επίπεδο, εξειδικευµένους εργαζόµενους σε 75 σταθµούς τεχνικής
υποστήριξης παγκοσµίως και άκρως καταρτισµένη δοµή στην Ελλάδα, αποτελεί
τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, που εξειδικεύεται στον τοµέα της Φ/Β ενέργειας.
«Από το 2007 που ιδρύθηκε η  SMA Hellas, δεσµευόµαστε για την ασφάλεια
της επένδυσής σας. Με τα κέντρα τεχνικής υποστήριξής µας στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Τρίπολη, παρέχουµε ολοκληρωµένη τεχνική
υποστήριξη, µε υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, συντήρησης και
επισκευής, αντικατάστασης µετατροπέων καθώς και επέκτασης εγγύησης
προϊόντων. Σήµερα, αντιλαµβανόµαστε ότι οι ιδιοκτήτες Φ/Β εγκαταστάσεων
αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις που απειλούν σε ένα σηµαντικό βαθµό την
απόδοση των έργων τους. Προτεραιότητά µας, είναι να συνεχίσουµε να
διασφαλίζουµε µακροπρόθεσµα την ενεργειακή απόδοση των Φ/Β
συστηµάτων και παράλληλα να ανταποκρινόµαστε ευέλικτα στις ανάγκες
τους. Αυτή είναι η υπόσχεση για την οποία συνεχίζουµε να δεσµευόµαστε,
ανταποκρινόµενοι στην εµπιστοσύνη και την εκτίµηση των πελατών µας.»
υπογραµµίζει ο κος Χάρης Χρηστίδης, Γενικός ∆ιευθυντής της SMA Hellas.
Το νέο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης SMA εγγυάται την απρόσκοπτη
λειτουργία, τη µέγιστη απόδοση καθώς και την ασφάλεια των Φ/Β
εγκαταστάσεων, σήµερα και αύριο, µε δύο επισκέψεις προληπτικής συντήρησης,
ετησίως, σε όλα τα στοιχεία του Φ/Β πάρκου συµπεριλαµβανοµένου της Φ/Β
γεννήτριας, της διανοµής DC/AC, των µετατροπέων και των στοιχείων
επικοινωνίας. Επιπλέον παρέχει την υπηρεσία SMA Remote Service που ελέγχει
µέσω τηλεπιτήρησης τη λειτουργία των µετατροπέων, πρακτικά σε πραγµατικό
χρόνο, ώστε στην περίπτωση που απαιτείται τεχνική υποστήριξη, να υπάρχει
άµεση ενηµέρωση, ανάλυση σφάλµατος αλλά και πρόταση για επίλυσή του.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νέο πακέτο υπηρεσιών είναι ευέλικτο και µπορεί να
προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εγκατάστασης κατόπιν αιτήµατος. 

SMA HELLAS AE
Παρουσιάζει το νέο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης «SMA

Security» που αφορά σε εµπορικές Φ/Β εγκαταστάσεις στον
ελλαδικό χώρο

SMA HELLAS AE
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ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε
Θερµοµόνωση τελευταίας τεχνολογίας

ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε Τα δύο νέα καινοτόµα προϊόντα του 2014
Με ανθρώπινο δυναµικό της που περιλαµβάνει πάνω από 10 µηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων και εκτεταµένη τεχνογνωσία του αντικειµένου της, η
Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της Ελλάδας,
συµµετέχοντας (από το 2012) σε ένα πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα
ενεργειακής αναβάθµισης προσόψεων κτιρίων κατοικιών, µε συντονιστή την
ισπανική κατασκευαστική Acciona, το Multifunctional Energy Efficient Façade
System (MEEFS), το οποίο και της δίνει τη δυνατότητα να λανσάρει νέα
προϊόντα και λύσεις κατασκευής και µόνωσης.
Το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας προσπαθεί διαρκώς να
βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα και στο πλαίσιο αυτό κατάφερε
πρόσφατα να επιτύχει µια σηµαντική µείωση του Συντελεστή Θερµικής
Αγωγιµότητας λd σε όλα τα υλικά θερµοµόνωσης, αλλά και να εµπλουτίσει τη
γκάµα της για το 2014 µε δύο νέα καινοτοµικά προϊόντα, το ipor και το
Neotetto Air.

Ιpor
Είναι µία σύνθετη πρεσσαριστή πλάκα διογκωµένου πολυστυρενίου
κατάλληλο για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων.
Το νέο αυτό προϊόν αποτελείται από ελαστικό πυρήνα Neopor EPS 80 και
σκληρή επιδερµίδα από λευκό EPS 200 υψηλής πυκνότητας. Με αυτό το υλικό
πετυχαίνουµε εξαιρετική θερµοµόνωση αφού έχει λd = 0,031 W/mK,
διάρκεια ζωής των επιχρισµάτων του συστήµατος και ταυτόχρονη αυξηµένη
αντοχή σε κρούση και διάτρηση χωρίς να ανησυχούµε για τον έντονο
καλοκαιρινό Ελληνικό ήλιο.

Neotetto Air
Πρόκειται για ένα σύνθετο πανέλο από γραφιτούχο διογκωµένο πολυστυρένιο
µε επικάλυψη OSB και κατάλληλα διαµορφωµένα κανάλια αερισµού για την
κατασκευή αεριζόµενης στέγης.
Η αεριζόµενη στέγη είναι η µόνη λύση για τον έντονο καλοκαιρινό Ελληνικό
ήλιο, γιατί η θερµοκρασία του εξωτερικού φλοιού της στέγης το καλοκαίρι
µπορεί και να ξεπεράσει τους 70οC και ο µόνος τρόπος να µην περάσει αυτή
η θερµότητα µέσα στο κτίριο, έστω και πιο αργά µέσα από ικανού πάχους και
χωρίς θερµογέφυρες θερµοµονωτικής στρώσης, είναι να απάγουµε
θερµότητα συνεχώς µε φυσικό αερισµό από τη στέγη µας κάτι το οποίο το
συγκεκριµένο υλικό κάνει µε µεγάλη ευκολία.
Είναι πολύ εύκολο στην τοποθέτηση και είναι κατάλληλο για όλων των τύπων
τα κεραµίδια αφού δεν περιορίζει τον κατασκευαστή µε συγκεκριµένο βήµα.

Η ηγέτιδα εταιρεία «Ριζάκος»
HΓ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι µία βιοµηχανία παραγωγής ∆ιογκωµενου
Πολυστυρενιου (EPS) µε έδρα την βιοµηχανική περιοχή της Λαµίας, η οποία
και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά, µέσα από τη
συµµετοχή της σε σηµαντικά µεγάλα και µικρότερα έργα σε όλη τη χώρα, εδώ
και αρκετά χρόνια.
Συγκεκριµένα, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 από τον Γεώργιο Ριζάκο, Πολιτικό
Μηχανικό µε το πρώτο εργοστάσιο της να δηµιουργείται στο Αυλάκι Στυλίδας,
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ενώ έκτοτε κατόρθωσε να εδραιώσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά, παρουσιάζοντας µία διαρκή και
ταχύτατη ανάπτυξη. Σήµερα, η κύρια παραγωγική µονάδα της εταιρίας βρίσκεται στην έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ.
Λαµιας (ολοκληρώθηκε το 2004) και είναι το µεγαλύτερο εργοστάσιο του είδους του στην Ελλάδα σήµερα.
Η εταιρία διαθέτει πια και δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής στις Αχαρνές Αττικής, το οποίο ολοκληρώθηκε στα
µέσα του 2008, για να δώσει στην εταιρία µεγαλύτερη δυναµικότητα παραγωγής και ταχύτητα στην
εξυπηρέτηση στην µεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας, την Αθήνα. Την ίδια ώρα όµως, η εταιρεία διατηρεί
αποθήκες διανοµής των προϊόντων της και άλλων µονωτικών και οικοδοµικών υλικών και στη Λαµία και τη
Θεσ/νίκη. Μετά από σχεδόν 35 χρόνια δραστηριοποίησης της στην αγορά δε, η εταιρεία έχει µετατραπεί σε
µία ηγέτιδα του κλάδου, µε µεγάλη εµπειρία στην παραγωγή Αυτοσβενύµενου ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου
ειδικών προδιαγραφών για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων (2002), ενώ συνεργάζεται επί σειρά ετών και µε
τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων.
Χαρακτηριστικό της «δυναµικής» της είναι και το γεγονός ότι από το 2002 που ξεκίνησε την παραγωγή
διογκωµένου πολυστυρενίου για εξωτερική θερµοµόνωση µέχρι και το 2013 είχε ντύσει πάνω από 1.500.000
m2. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τελευταία χρόνια πάνω από το 50% των θερµοµονωτικών πλακών που
παράγει είναι µε γραφίτη και παράγονται από τις α’ ύλες Neopor και Neopor Plus της BASF, της οποίας
η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ είναι εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης για την Ελλάδα.

Εγγύηση στην παραγωγή διογκωµένου πολυστυρενίου
Το µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. σήµερα ειναι η εξειδίκευσή της στην
παραγωγη ∆ιογκωµενου Πολυστυρενιου, καθώς η υψηλή τεχνογνωσία της στο συγκεκριµένο τοµέα, την έχει
αναδείξει ως τη µεγαλυτερη εταιρεια του κλάδου στην Ελλαδα, µε ετησια δυναµικοτητα που φθάνει τα
300.000 m3 EPS για οικοδοµικη χρηση και τις 25 µορφοποιητικες µηχανες για παραγωγη υλικων συσκευασιας
απο EPS, συνολικης ετησιας δυναµικοτητας 8.000 τονων Α υλης.
Τα προϊόντα της δε, ξεχωρίζουν και για την υψηλή ποιότητά τους, καθώς η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 απο τον ευρωπαϊκό οργανισµο πιστοποιησης TUV CERT για ολες τις
θεσεις και τις διαδικασιες της, µε το σύνολο των προϊόντων της να φερουν την ειδική
σήµανση CE πιστοποιηµένη απο το γερµανικό φορέα διαπιστευσης GSH/RAL. Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
διαθετει επίσης, εργαστηριο ποιοτικού ελεγχου εξοπλισµενο καταλληλα για την υλοποιηση των ελεγχων που
απαιτει το προτυπο EN 13163: 2012 που διεπει την βιοµηχανικη παραγωγη προϊόντων
∆ιογκωµενου Πολυστυρενιου (EPS), ενώ για τα κιβωτια συσκευασιας τροφιµων η εταιρία διαθετει και
πιστοποιητικο καταλληλοτητας απο το γενικο χηµειο του κρατους.

Οι πολλαπλές χρήσεις του EPS
Τα τελευταία χρόνια η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. έχει αναπτύξει σε σηµαντικό βαθµό και την παρουσία της στο
χώρο των συσκευασιών, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να επιδείξει µία µεγάλη εµπειρία και στον εν λόγω
τοµέα. Επί σειρά ετών, η εταιρεία δραστηριοποιείται
και στο «κοµµάτι» της συσκευασίας, παράγοντας
υλικά για συσκευασία τροφίµων και φαρµάκων, ενώ
έχει εισχωρήσει και στο χώρο της αγροτικής
παραγωγής µε µια µεγάλη γκάµα δίσκων
σποροφύτων να διαµορφώνει το χαρτοφυλάκιό
της, αλλά και στο χώρο της διακόσµησης, αφού
το EPS είναι ένα υλικό που µπορεί να κοπεί σε
πολλές µορφές και σχήµατα, προσφέροντας
πλήθος επιλογών. 
Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. διαθέτει επίσης
στην αγορά, ακόµη και παλέτες από EPS, οι
οποίες µπορούν να µεταφέρουν µε ασφάλεια έως
και 1.000kg εµπορευµάτων, µόνο µε 4kg ιδίου
βάρους, γεγονός που µεγιστοποιεί την αξία της
χρήσης τους.
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ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ηγετική θέση στο χώρο της δόµησης εδώ και 4 δεκαετίες

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1972. Σήµερα στεγάζεται σε
κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 47.500 τ.µ., οι οποίες βρίσκονται
στον Αµυγδαλεώνα και στο Πολύστυλο Καβάλας. Τα κτίρια καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες του εργοστασίου όσον αφορά την παραγωγή, αποθηκευτικούς
χώρους και τις διοικητικές υπηρεσίες. 

Στα προϊόντα της εταιρείας συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
• Συνθετικά (uPVC) κουφώµατα
• Κουφώµατα αλουµινίου
• Ολοκληρωµένα συστήµατα ρολού/γκαραζόπορτας
• Ξύλινες εσωτερικές πόρτες
• Πόρτες ασφαλείας
• Προϊόντα διογκωµένης πολυστερίνης (EPS)
• Προϊόντα εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS)
• Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης

Ο υπερσύγχρονος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός (CNC, H/Y), ο οποίος
ανανεώνεται συνεχώς σε συνδυασµό µε το έµπειρο τεχνικό προσωπικό και το
αναπτυξιακού χαρακτήρα management της διοίκησης, της παρέχει
προβάδισµα στην παραγωγική δυνατότητα εντός του ελλαδικού χώρου και την
τοποθετεί σε ανταγωνιστική θέση µε εφάµιλλες εταιρείες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η πολυετής συνεργασία της εταιρείας µε καταξιωµένους Ευρωπαϊκούς οίκους
κατασκευαστών πρώτων υλών, δίνει την εγγύηση υψηλής ποιότητας τελικού
προϊόντος. Από το 1992 διαθέτει στην Ελληνική αγορά ποικιλία τύπων
συνθετικών κουφωµάτων και Θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων  αλουµινίου
σύµφωνα µε τις πιο αυστηρές γερµανικές προδιαγραφές. 
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Για περισσότερες πληροφορίες

επισκεφθείτε

www.thermoplastiki.gr

Η θερµοµονωτική, ηχοµονωτική, και λειτουργική συµπεριφορά των προϊόντων
αλλά και η υψηλή και διαχρονική αισθητική γίνονται γνωστά εντός και εκτός
του Ελλαδικού χώρου πρωτίστως από τους πλήρως ικανοποιηµένους πελάτες
µας.
Η παραγωγή ξύλινων εσωτερικών πορτών καθώς και οι πόρτες ασφαλείας σε
συνεργασία µε τον Ιταλικό οίκο πορτών Gardesa δίνουν λύσεις και για τα
εσωτερικά κουφώµατα παρέχοντας κορυφαία ποιότητα και αισθητική .
Η εξέλιξη και οι επενδύσεις της Θερµοπλαστικής σε νέα µηχανήµατα υψηλής
τεχνολογίας καθώς και η διεύρυνση της γκάµας παραγόµενων προϊόντων
έχουν σαν αποτέλεσµα την παραγωγή ∆ιογκωµένης πολυστερίνης µε την
επωνυµία felliblok.
Θερµοµονωτικά προϊόντα για την οικοδοµή καθώς και ολοκληρωµένα
συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων είναι αποτέλεσµα της διαρκούς
έρευνας και ανάπτυξης. 
Με την παραγωγή εξυλασµένης πολυστερίνης ολοκληρώνεται η γκάµα
προϊόντων θερµοµόνωσης δίνοντας την δυνατότητα επιλογής µέσα από µια
πληθώρα προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η εξυλασµένη πολυστερίνη της Θερµοπλαστικής µε την επωνυµία novablok
συναντά τα υψηλότερα στάνταρτ ποιότητας και αποτελέσµατος που µόνο η
Θερµοπλαστική µπορεί να προσφέρει.
Το novablok αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των Θερµοµονωτικών πλακών
εξυλασµένης πολυστερίνης.

Η πολιτική ποιότητα της εταιρείας πιστοποιείται από τις αρχές του 2000 µε το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα TUV ISO9001:2000/ EN
ISO9001:2000, ΕΛΟΤ 1801:2002. Η συµµόρφωση δε στις Ευρωπαϊκές
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας πιστοποιείται από τις αρχές του 2008 µε τη
σήµανση CE. Ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο αντιπροσωπειών και
υποκαταστηµάτων ανεπτυγµένο σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε µεγάλες
Ευρωπαϊκές πόλεις, αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση τεχνο-οικονοµικών
µελετών, τοποθετεί τα προϊόντα µας, και παρέχει υπηρεσίες after-sale service
αναπτύσσοντας έτσι µία σχέση φιλίας και εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας.
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VERPAN
Επενδύσεις θωρακισµένης για πάντα

VERPAN Τα προϊόντα “POLYCOMPO” επαληθεύουν το γεγονός ότι η VERPAN προσφέρει
τις κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις για ένα ποιοτικό και λειτουργικό
τελικό αποτέλεσµα.

Η VERPAN παρουσιάζει τις Αδιάβροχες επενδύσεις θωρακισµένης το
πρωτοποριακό προϊόν της, κατοχυρωµένο µε αριθµό πατέντας Νο
20130100370.

Οι επενδύσεις θωρακισµένων, λόγω της υγρασίας και των εναλλαγών της
θερµοκρασίας διαβρώνονται ή διογκώνονται και αλλοιώνονται, κυρίως λόγω
της ασυµβατότητας των υλικών που τις αποτελούν. 

Η VERPAN αφού µελέτησε το πρόβληµα δηµιούργησε µια σειρά επενδύσεων
κατασκευασµένες µε υλικά που έχουν τον ίδιο βαθµό συστολής διαστολής και
τελικά παραµένουν πλήρως ανεπηρέαστες σε περιβάλλον υγρασίας και σε
εναλλαγές της θερµοκρασίας.

Τα προϊόντα ''POLYCOMPO''  επαληθεύουν για ακόµη µια φορά το γεγονός ότι
η VERPAN είναι πάντα κοντά στον πελάτη και αφουγκράζεται τα προβλήµατά
του, προσπαθώντας να βρει τις κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις, για να
δώσει το µέγιστο ποιοτικό αποτέλεσµα στον τελικό χρήστη.

A ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ 
(6mm)
B ALU (1mm)

SUPER POLYCOMPO
A ALU (1mm)
Β ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ
(4mm)
C PVC (1.5mm)

A ΛΑΜΠΑΣ ΚΑΣΑΣ Β ALU (1mm)
C ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ
(16mm)
D PVC (1mm)

H VERPAN είναι πάντα κοντά
στον πελάτη προσπαθώντας

να βρει τις κατάλληλες
κατασκευαστικές λύσεις, για
να δώσει το µέγιστο ποιοτικό

αποτέλεσµα στον τελικό
χρήστη.
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DEGER HELLAS
Ανεξαρτοποίηση από τα δηµόσια δίκτυα 

DEGER HELLAS Η DegerHellas είναι ο αποκλειστικός διανοµέας υλικών της Deger στην Ελλάδα
και στην Κύπρο. Σκοπός της εταιρίας είναι πέρα από την υποστήριξη των
κορυφαίων υλικών ιχνηλάτησης, η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έντασης
γνώσης στους τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας και της παραγωγής
αυτόνοµης πράσινης ενέργειας. 
Η εταιρία στελεχώνεται από συνεργάτες µε εµπειρία στην Τέχνη της
Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας και αποδεδειγµένη πολύτιµη γνώση δεκαετιών
στην υποστήριξη ενεργειακών έργων αλλά και συστηµάτων µηχανοτρονικής.
Αυτό είναι πολύτιµο εφόδιο για την υπεύθυνη και επαγγελµατική υποστήριξη
των υλικών της Deger σε µια εποχή που το οικονοµικό περιβάλλον κατέστησε
ιδιαίτερα δύσκολο το υπεύθυνο και σωστό σέρβις σε παρελκόµενα συστήµατα
ΦΒ εγκαταστάσεων.
Η DegerHellas βελτιστοποιώντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες της µπορεί να
υποστηρίζει υπεύθυνα και αποτελεσµατικά τα πάνω από 4000 συστήµατα
ιχνηλατών που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και στην Κύπρο ενώ πλέον
παρέχει ολοκληρωµένα κιτ αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας µε
επιλεγµένα υλικά των οίκων Deger, Nedap, Victron και SMA. 

Το στοίχηµα της αποκεντρωµένης παραγωγής πράσινης ενέργειας
Η στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οικονοµική κρίση και η αύξηση
των τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος οδηγούν υποχρεωτικά στην ανάπτυξη
αποκεντρωµένων δοµών στον τοµέα της ενέργειας. Σε ολόκληρο τον κόσµο,
δήµοι, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες ανεξαρτητοποιούνται από το
δηµόσιο δίκτυο καταναλώνοντας φωτοβολταϊκή ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν.
Η ενέργεια του µέλλοντος είναι πράσινη. Περνώντας όµως από χίλια κύµατα η
νέα φιλοσοφία και τάση είναι αυτή η πράσινη ενέργεια να παράγεται εκεί όπου
καταναλώνεται. Και αυτό µεταξύ άλλων, γιατί οι µικρής κλίµακας µονάδες
παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύµατος έχουν πολλά χαρακτηριστικά, που µόνο
πλεονεκτήµατα µπορούν να θεωρηθούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Είναι απλές και ελεγχόµενες και δεν απαιτούν δαπανηρή υποδοµή δικτύου ενώ
µπορούν να καθιστούν τους καταναλωτές ανεξάρτητους από πολιτικούς-
οικονοµικούς παράγοντες και την αύξηση των τιµών ενέργειας. 
Τα πλεονεκτήµατα αυτά ενισχύονται ακόµα περισσότερο µε φόντο την
παγκόσµια κατάσταση της δεκαετίας που διανύουµε: η Fukushima και η στροφή
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η υπερχρέωση των δηµόσιων προϋπολογισµών
και η οικονοµική κρίση, η αφύπνιση της Κίνας ως ο επόµενος οικονοµικός γίγαντας
και η γρήγορη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, έχει µεν συνέπεια την αυξανόµενη
εκµετάλλευση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει να ευνοήσει
περισσότερο την πράσινη ενέργεια αλλά µε πιο ρεαλιστικό και βιώσιµο τρόπο και
για τους πολίτες αλλά και για τις «εναποµένουσες» εξειδικευµένες εταιρίες. 
Σε αυτά προστίθεται ο ολοένα και πιο έντονος σκεπτικισµός των ανθρώπων για
«µεγάλες» λύσεις. Έτσι συζητείται αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη, σε κλίµα
έντονων διαφωνιών, η µαζική επέκταση των υφιστάµενων ηλεκτρικών δικτύων
και η συνεπαγόµενη αύξηση των τιµών ενέργειας. Μια συζήτηση, στην οποία
κυριαρχούν κυρίως οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Σε αυτό το
πλαίσιο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ακόµα αγνοούνται και υποβαθµίζονται τα
οφέλη της αποκεντρωµένη παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας και η επιτόπου
παραγωγή για ιδιοκατανάλωση. Παρότι πλέον δεν αποτελούν µη-προσιτές λύσεις
για τη σηµερινή τεχνολογία. Ακόµη και η αποθήκευση της παραγόµενης
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φωτοβολταϊκής ενέργειας, η οποία σήµερα ως µόνη επιλογή διοχετεύεται στο
δίκτυο, είναι πλέον εφικτή υπό οικονοµικά προσιτούς όρους. Και σίγουρα µια
τέτοια λύση σε πολλά µέρη της Ελλάδας είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται η
συνεχής παροχή ενέργειας και σε περιόδους, κατά τις οποίες δεν µπορεί να
παραχθεί φωτοβολταϊκή ενέργεια – κατά τη διάρκεια της νύκτας ή υπό
δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

∆υνατότητα αυτόνοµης παροχής ενέργειας από σήµερα
Ο Artur Deger, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της DEGER Γερµανίας, ανέπτυξε
µια υλοποιήσιµη λύση που βασίζεται στην τεχνολογία MLD. Η εγκατάσταση
λειτουργεί µε φωτοβολταϊκές µονάδες του εµπορίου, σε συνδυασµό µε συστήµατα
ιχνηλάτησης DEGER και συσσωρευτές ενέργειας GEL της DEGER. Με αυτόν το
συνδυασµό, παράγονται σε µια επιφάνεια συλλεκτών µόλις 22 τετραγωνικών
µέτρων περίπου 6.000 κιλοβατώρες ετησίως. Έτσι παράγει αρκετό ρεύµα για το
γραφείο, την οικία του καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήµατα και ανεξαρτητοποιείται
σε µεγάλο βαθµό από το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. ∆ιακοπές ρεύµατος ή
περίοδοι χωρίς ηλιοφάνεια δεν αποτελούν πλέον πρόβληµα χάρη στη χρήση των
συσσωρευτών. Το κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 25.000 ευρώ
µε ΦΠΑ. Με άλλα λόγια: ο Artur Deger υλοποίησε για τον εαυτό του το όνειρο
πολλών καταναλωτών ρεύµατος: να παγώσει την τιµή του ρεύµατος για 25
χρόνια. Σε αυτόν τον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες – από την
εγκατάσταση και το κόστος χρηµατοδότησης µέχρι τη συντήρηση και την τεχνική
υποστήριξη. Είναι ξεκάθαρο: η παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση µε
ιχνηλάτηση των φωτοβολταϊκών µονάδων και συνεπώς η ανεξαρτησία από τη
δηµόσια παροχή ενέργειας και τις τιµές της είναι εφικτή ήδη από σήµερα. Και
αυτό σε άκρως ελκυστική τιµή.

Το προϊόν MSS (Maximum Solar Storage) της DEGERHellas
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS είναι η ιδανική λύση για
εξοικονόµηση ενέργειας ή/και ενεργειακή αυτονοµία σε οικίες και επιχειρήσεις.
Αποτελεί και ένα ιδανικό πακέτο για εφαρµογή στα προγράµµατα επιδότησης των
επιχειρήσεων λόγω της ευρεία γκάµας επιλογών που έχει αναπτύξει η DEGER. 
Η DEGERHellas προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλήρη γκάµα επιλογών.
• ∆ιαθέσιµα συστήµατα µε ισχύ 5.0 kW, 3.7 kW και 3.0 kW 
• Λύση «όλα-σε-ένα», διαχειριστής δικτύου, µπαταρίας, αντιστροφέας ΦΒ 

πάνελ σε µια συσκευή
• Συµβατό σύστηµα µε οποιοδήποτε ΦΠ πάνελ µε 2MPPT trackers (στις 

εκδόσεις 5.0kW & 3.7 kW)
• Το πακέτο περιλαµβάνει µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης GEL 5kWh, 11kWh 

και 22kWh @ 24V
• Όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη διασύνδεση του καθώς και ειδική 

αντισεισµική βάση µπαταριών
• Περιλαµβάνεται online λογισµικό καθώς και ενσωµατωµένος δίαυλος 

επικοινωνίας Ethernet.

Ο συνδυασµός των MSS συστηµάτων µε ιχνηλάτες της DEGER τεχνολογίας MLD µας
προσφέρει τη δυνατότητα να έχουµε λιγότερες µπαταρίες για τις ίδιες ενεργειακές
ανάγκες σε σχέση µε την εγκατάσταση ΦΒ πάνελ σε σταθερές βάσεις ή στη στέγη.
Φυσικά εφαρµόζουµε πλέον και λύσεις που αφορούν σταθερές βάσεις αν δεν
υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος. Το σύστηµα MSS βελτιστοποιεί τις ενεργειακές
ανάγκες και εξασφαλίζει οικονοµική και αδιάλειπτη παροχή πράσινης ενέργειας
στις καταναλώσεις της οικίας ή της επιχείρησης. Ταυτόχρονα προσφέρονται
εξελιγµένες λύσεις για τη διαχείριση της περίσσειας ενέργειας τροφοδοτώντας
το δίκτυο (έτοιµος αλγόριθµος για λειτουργία αυτοπαραγωγού/net metering),
εκτελώντας άντληση νερού σε δεξαµενή αποθήκευσης ή τροφοδοτώντας ένα
σύστηµα θέρµανσης boiler. Το εξειδικευµένο τµήµα της DEGERHellas µπορεί να
καθοδηγήσει τον κάθε ενδιαφερόµενο προσφέροντας µια ενδελεχή
τεχνοοικονοµική ανάλυση για οικιακές εφαρµογές καθώς και για επιχειρήσεις
που θέλουν να εντάξουν το καινοτόµο αυτό προϊόν στις επενδύσεις τους. Τα MSS
συστήµατα έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διασύνδεση τους µε το
ελληνικό δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιωάννης Π. Μαρκόπουλος PhD
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∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ECOCITY ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άρθρο:
Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2013) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.  
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος,  Αθηνά Καντζιούρα, Ιωάννης Κοσµόπουλος, Κωνσταντίνος
Κλέσκας, Ανδρέας-Μιχαήλ Κοσµόπουλος
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
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Η ατµοσφαιρική ρύπανση, εκτός από τις βλαβερές
επιπτώσεις της στο άνθρωπο, προσβάλει όλα τα είδη της
χλωρίδα και πανίδας και ακόµη, µέσω της διάβρωσης,
όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες και τις κατασκευές,
γενικά.   

Ένα υποσύνολο των αρνητικών επιπτώσεων της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον αποτελούν οι
λεγόµενες δευτερογενείς επιπτώσεις. Πρόκειται για
επιπτώσεις που προκύπτουν είτε από συνδυασµένη
δράση διαφορετικών αέριων ρύπων είτε µε τη
µεσολάβηση παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος
(όπως ηλιακή ακτινοβολία, υδρατµοί, µύκητες βακτήρια
κλπ). Σηµαντικότερες δευτερογενείς επιπτώσεις της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι:
- Το φαινόµενο του αστικού νέφους,
- το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
- η όξινη βροχή και
- η τρύπα του όζοντος.

Τις επιπτώσεις αυτές θα περιγράψουµε και θα
εξηγήσουµε στη συνέχεια περιληπτικά.

άρθρο:

Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής 
Πολυτεχνείου Κρήτης

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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«∆ευτερογενείς επιπτώσεις της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης»

Φαινόµενο του αστικού νέφους
Μια ιδιαίτερη µορφή ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον
αποτελεί το λεγόµενο νέφος (smog). Το νέφος αποτελεί ένα µίγµα αέριων
ρύπων και σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα που είναι ορατό ως οµίχλη. Η
σύνθεσή του διαφέρει ανάλογα µε την κύρια προέλευση των ρύπων που το
δηµιουργούν. 
- Ένας τύπος νέφους παράγεται από την καύση βιοµάζας (καυσόξυλα,
κάρβουνα κλπ). Στην περίπτωση αυτή περιέχει σωµατίδια καπνού, διοξείδιο
του θείου (SO2) και άλλα συστατικά. Ο συγκεκριµένος τύπος νέφους είναι
γνωστός από τα πολλά και σοβαρά επεισόδια ρύπανσης που προκάλεσε στο
Λονδίνου από τον 19ο µέχρι και τα µέσα του 20ου αιώνα. 
- Στη σύγχρονη εποχή, πιο συνηθισµένος τύπος νέφους είναι αυτός που
παράγεται από ρύπους που εκλύουν οι συγκοινωνίες (κυρίως τα αυτοκίνητα)
και οι βιοµηχανίες. Πρόκειται κυρίως για µονοξείδιο του άνθρακα (CO),
οξείδια του αζώτου (NOx), διοξείδιο του θείου (SO2), πτητικές οργανικές
ενώσεις (VOC), και υδρογονάνθρακες (HC). Οι ενώσεις αυτές σε συνθήκες
υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας και θερµοκρασίας αντιδρούν µεταξύ τους και
µε ενώσεις όπως η αµµωνία (NH3), η υγρασία κλπ, οπότε παράγονται
καυστικοί ατµοί και όζον (Ο3). Τα συστατικά του φωτοχηµικού νέφους
(photochemical smog) όπως ονοµάζεται ο συγκεκριµένος τύπος νέφους λόγω
της καταλυτικής δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας στη δηµιουργία του, είναι
τοξικά. Για το λόγο αυτό, η παρουσία του στις σύγχρονες πόλεις αποτελεί
σοβαρό πρόβληµα, ιδιαίτερα σε πόλεις σε θερµά και υγρά κλίµατα, µε υψηλές
τιµές ηλιακής ακτινοβολίας και στις οποίες κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. 

Φαινόµενο του θερµοκηπίου 
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου (greenhouse effect) είναι ένα φυσικό
φαινόµενο που οφείλεται στη δράση µιας οµάδας αερίων που συναντώνται σε

σχετικά µικρές συγκεντρώσεις στην
ατµόσφαιρα. Τα αέρια αυτά είναι
διαπερατά από την ηλιακή ακτινοβολία,
δηλαδή, δεν εµποδίζουν τις ακτίνες του
ήλιου να περάσουν από την
ατµόσφαιρα και να φτάσουν στην
επιφάνεια της γης. Αντίθετα,
εµποδίζουν τη διέλευση και τη διαφυγή
προς το διάστηµα της ακτινοβολία που
εκπέµπει η γη. Πιο συγκεκριµένα,
απορροφούν ένα µεγάλο µέρος της και
το επανεκπέµπουν προς την επιφάνειά
της (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Σχηµατική απόδοση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Η επιλεκτική απορρόφηση της ακτινοβολίας από τα αέρια του θερµοκηπίου
οφείλεται στο διαφορετικό µήκος κύµατος της ηλιακής ακτινοβολίας και της
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από την επιφάνεια της γης. Η διαφορά αυτή
εξηγείται σύµφωνα µε τον Νόµο του Plank: Όσο η θερµοκρασία ενός
(µέλανος) σώµατος αυξάνει, το µέγιστο της καµπύλης της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέµπει µετατοπίζεται σε µικρότερα µήκη κύµατος και
υψηλότερες συχνότητες (Εικόνα 2).
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«∆ευτερογενείς επιπτώσεις της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης»

Εικόνα 2. Σύµφωνα µε τον Νόµο του
Plank, ο ήλιος µε θερµοκρασία 6000
°Κ στην επιφάνειά τους εκπέµπει
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολίας σε
µικρότερο µήκος κύµατος (και µε
µεγαλύτερη ενέργεια) από τη γη που
έχει θερµοκρασία µόλις 293 °Κ στην
επιφάνειά της.

Για την ηλιακή ακτινοβολία, που εκπέµπεται από τον ήλιο µε θερµοκρασίες
της τάξης των 6.000 °Κ στην επιφάνειά του, το µέγιστό της αντιστοιχεί σε
µήκος κύµατος περίπου 0,55 µ, στην περιοχή του ορατού φάσµατος (µικρό
µήκος κύµατος). Στην περιοχή αυτή ακτινοβολείται και η περισσότερη
ενέργεια. Αντίθετα, για τη γήινη ακτινοβολία, λόγω των θερµοκρασιών της
τάξης των 290 °Κ που επικρατούν κατά µέσο όρο στην επιφάνειά της, το
µέγιστο της εκποµπής σηµειώνεται στα περίπου 10 µ, στο υπέρυθρο φάσµα
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (µεγάλο µήκος κύµατος).

Τα αέρα του θερµοκηπίου λοιπόν παρουσιάζουν µεγάλη απορρόφηση στη
µεγάλου µήκους κύµατος ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (γήινη) και µικρή
απορρόφηση στη µικρού µήκους κύµατος ακτινοβολία (ηλιακή).

Ως τελικό αποτέλεσµα, η γήινη ακτινοβολία που εγκλωβίζεται µέσα στην
κατώτερη ατµόσφαιρα προκαλεί τη θέρµανση του αέρα κοντά στην επιφάνεια
της γης. Έχει υπολογιστεί ότι αν δε λειτουργούσε το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, η µέση θερµοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της γης θα ήταν -
18 °C, έναντι των περίπου 15 °C που είναι τώρα. Η συµπεριφορά αυτή της
ατµόσφαιρας ονοµάζεται ''φαινόµενο θερµοκηπίου" επειδή προσοµοιάζει
στον τρόπο λειτουργίας του θερµοκηπίου, όπου το γυάλινο κάλυµµά του
επιτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία να περάσει ανεµπόδιστα, ενώ παρεµποδίζει
την εξερχόµενη µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολία, προκαλώντας µε τον
τρόπο αυτό αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του θερµοκηπίου. 
Τα σηµαντικότερα αέρια που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
(γνωστά και ως αέρια θερµοκηπίου) είναι το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), οι
υδρατµοί, το Μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του Αζώτου (ΝΟx), οι
χλωροφθοράνθρακες (CFC), το Όζον (Ο3). Επειδή τα περισσότερα αέρια
θερµοκηπίου παράγονται και από ανθρώπινες δραστηριότητες, η αύξηση των
συγκεντρώσεών τους στην ατµόσφαιρα που παρατηρείται κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, ως αποτέλεσµα της ραγδαίας αύξησης της προκαλούµενης
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συνεπάγεται επιδείνωση του φαινοµένου και των
αποτελεσµάτων του. Μελέτες έχουν δείξει ότι τον περασµένο αιώνα η µέση
θερµοκρασία της γης αυξήθηκε κατά 0,5 °C (µε αντίστοιχη αύξηση των
συγκεντρώσεων CO2 στην ατµόσφαιρα κατά 20 %) και ότι αν ο ρυθµός
κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων συνεχίσει να αυξάνεται κατά 1 % µε 2 %
κάθε χρόνο, η µέση θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά ακόµη 1,5 µε 4,5 °C στα
επόµενα 100 χρόνια. 

Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης (που αναφέρεται και ως ανθρωπογενές
φαινόµενο του θερµοκηπίου) θα είναι δραµατικές για τον πλανήτη, εφόσον θα
περιλαµβάνουν:
- Λιώσιµο των πάγων στους πόλους, µε αποτέλεσµα την αύξηση της στάθµης



της θάλασσας από 0,5 µέχρι 1,5 m.
- Μεταβολές στη συχνότητα και των ένταση των βροχοπτώσεων και άλλων
καιρικών φαινοµένων.
- Αλλαγές στα θαλάσσια ρεύµατα.
- Μεταβολές στις ζώνες εξάπλωσης πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Όξινη βροχή
Η όξινη βροχή (acid rain) έχει πολλές δυσµενείς επιδράσεις στο περιβάλλον,
όπως την αύξηση της οξύτητας των λιµνών (µε άµεσο αποτέλεσµα τον θάνατο
των ψαριών), την καταστροφή των δασών, τη διάβρωση των κτιρίων καθώς και
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Ο όρος "όξινη βροχή" περιλαµβάνει εκτός από
τη βροχή και άλλες µορφές υγρής επικάθισης, όπως το χιόνι (αcid snow) και
την οµίχλη (αcid jog). Η δηµιουργία της οφείλεται στην ύπαρξη οξειδίων του
θείου (SOx) και του αζώτου (NOx) στην ατµόσφαιρα. Αυτά, µε την παρουσία
των υδρατµών, µετατρέπονται σε θειικό οξύ (H2SΟ4) και νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3)
αντίστοιχα, τα οποία τελικά καταλήγουν µε τη βροχή στο έδαφος και στους
υδάτινους αποδέκτες. Εκτός από την υγρή επικάθιση υπάρχει και η ξηρή
επικάθιση, στην οποία τα οξέα (σουλφίδια) πέφτουν στο έδαφος µε τη
βοήθεια της βαρύτητας. 

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο υδάτινο περιβάλλον είναι σηµαντικές
στην περίπτωση των λιµνών, όπου η αλλαγή της οξύτητας του νερού
προσβάλει και µπορεί να οδηγήσει σε εξαφάνιση πολλά είδη του φυτικού και
ζωικού κόσµου τους. Επίσης, τα εδάφη των δασών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα,
γιατί η όξινη βροχή αυξάνει την τάση ξεπλύµατος των µετάλλων και
ιχνοστοιχείων τους, επιβραδύνει την αποσύνθεση των φύλλων και κλαδιών
στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την απώλεια βασικών θρεπτικών συστατικών του
εδάφους. Τέλος, µια ακόµα σηµαντική επίπτωση της όξινης βροχής είναι η
διάβρωση των ιστορικής αξίας κτιρίων και µνηµείων από ασβεστόλιθο και
µάρµαρο (το φαινόµενο της γυψοποίησης). Υπολογίζεται ότι οι καταστροφές
που προκλήθηκαν σε αρχαία µνηµεία από την όξινη βροχή στη διάρκεια του
προηγούµενου αιώνα ξεπέρασαν αυτές που συνέβησαν στα 2.000 και πλέον
χρόνια της ύπαρξής τους (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Επίδραση της όξινης βροχής στα
αρχαία µνηµεία. Σύγκριση µεταξύ δύο
φωτογραφιών του µνηµείου που τραβήχτηκαν
µε διαφορά 60 χρόνια. 

Το πρόβληµα της όξινης βροχής εµφανίζεται πιο έντονο σε περιοχές του
πλανήτη µε έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα και συνεπώς µεγάλες
εκποµπές αέριων ρύπων (ανατολικές πολιτείες των Η.Π.Α., Καναδάς, βόρεια
Ευρώπη, Κίνα). Στις περιοχές αυτές έχουν ήδη καταστραφεί αρκετές δασικές
εκτάσεις, ενώ ο πληθυσµός των ψαριών στις λίµνες και στα ποτάµια έχει
µειωθεί δραστικά.
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Τρύπα του Όζοντος
Το όζον (Ο3) είναι µια αλλοτροπική µορφή του οξυγόνου αποτελούµενη από
τρία άτοµά του. ∆ηµιουργείται στην ατµόσφαιρα από το διατοµικό οξυγόνο
(Ο2) µε την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας ή ηλεκτρικών εκκενώσεων
(αστραπές). Το όζον είναι σηµαντικά πιο ασταθές από το Ο2 στο οποίο και
διασπάται. Στην ατµόσφαιρα υπάρχει όζον σε όλη την έκτασή της και σε
συγκεντρώσεις που υπολογίζονται περίπου στα 0.6 ppm κατά µέσο όρο. 

Το όζον στην ατµόσφαιρα δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο (Εικόνα 4). Οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις - µεταξύ 2 και 8 ppm - σηµειώνονται στη
στρατόσφαιρα, σε µια ζώνη σε ύψος µεταξύ περίπου 20 και 30 km από την
επιφάνεια. Η συγκεκριµένη ζώνη, γνωστή ως στρώµα του όζοντος (ozone
layer), είναι πολύ σηµαντική για τη ζωή στον πλανήτη γιατί απορροφά µεγάλο
µέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου που είναι βλαβερή για το DNA
των έµβιων οργανισµών. Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, έχει παρατηρηθεί
ότι οι περιεκτικότητες του όζοντος στη στρατόσφαιρα παρουσιάζουν σταθερή
µείωση, µε ρυθµό περίπου 4% ανά δεκαετία. Ακόµη µεγαλύτερη µείωση
παρατηρείται την περίοδο της άνοιξης στις συγκεντρώσεις του όζοντος στις
περιοχές των πόλων, φαινόµενο που περιγράφεται ως τρύπα του όζοντος
(ozone hole). Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι, µεταξύ άλλων
παραγόντων, ευθύνονται άτοµα αλογόνων (φθόριο, χλώριο, βρώµιο, ιώδιο)
που φτάνουν στη στρατόσφαιρα και ενεργούν ως καταλύτες στη διάσπαση του
όζοντος (σε Ο2). Τα άτοµα αυτά παράγονται από φωτόλυση αλογονανθράκων -
αέριοι ρύποι ανθρωπογενούς προέλευσης που σχετίζονται κυρίως µε
ψυκτικές εφαρµογές (χλωροφθοράνθρακες, φρέον κλπ). Η µείωση των
συγκεντρώσεων του όζοντος στη στρατόσφαιρα συνιστά σοβαρό παγκόσµιο
περιβαλλοντικό πρόβληµα. Θεωρείται ότι η µείωση της απορρόφησης της
υπεριώδους ακτινοβολίας που συνεπάγεται ευθύνεται για την αύξηση των
κρουσµάτων καρκίνου του δέρµατος και καταρράκτη καθώς και για
καταστροφές στη χλωρίδα, µείωση του πλαγκτόν στους ωκεανούς κλπ.

Η άλλη περιοχή της ατµόσφαιρας όπου σηµειώνονται σχετικά υψηλές
συγκεντρώσεις όζοντος είναι η κατώτερη τροπόσφαιρα, δηλαδή στην
επιφάνεια της γης. Το τροποσφαιρικό όζον, όπως λέγεται στην περίπτωση
αυτή, αποτελεί αέριο ρύπο. ∆εν εκλύεται πρωτογενώς αλλά παράγεται κυρίως
από φωτοχηµικές αντιδράσεις παρουσία υδρογονανθράκων και οξειδίων του
Αζώτου. Το όζον, ως ισχυρά οξειδωτικό αέριο, γίνεται αντιληπτό από την
καυστική οσµή του (σαν χλωρίνη) σε συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα
υψηλότερες των 10 ppm. Σε ακόµη υψηλότερες συγκεντρώσεις (άνω των 100
ppm) προκαλεί βλάβες στους βλεννογόνους (µύτη, στόµα), στα µάτια, στο
δέρµα, καθώς και στα φυτά. 

Εικόνα 4. Καθ ύψος κατανοµή των
συγκεντρώσεων όζοντος στην ατµόσφαιρα.

«∆ευτερογενείς επιπτώσεις της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης»
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άρθρο:

Εθελοντικός Οργανισµός για το

Αστικό Περιβάλλον

www.ecocity.gr 

info@ecocity.gr

ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ECOCITY
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   Το ECOCITY εκφράζει την ανησυχία και τον έντονο προβληµατισµό, για τη
ρύπανση του αέρα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα που πέρασε, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία και στις δύο πόλεις καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές
συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων, καθώς και καρκινογόνων πολυαρωµατικών
υδρογονανθράκων, που ξεπέρασαν τα όρια επιφυλακής και κινδύνου για τη
∆ηµόσια Υγεία. 

Στην Αθήνα, στη περίοδο από 16 ∆εκεµβρίου µέχρι 24 Φεβρουαρίου, έγιναν
εξειδικευµένες µετρήσεις αιθαλοµίχλης από το Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, σε συνεργασία και µε το ΕΚΦΕ ∆ηµόκριτος, το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-Πατρών και
τα Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κρήτης. Ιωαννίνων και Georgia Tech. Τα
αποτελέσµατα και σε αυτή τη δεύτερη συνεχή χρονιά παρακολούθησης,
επιβεβαιώνουν και επαυξάνουν µέσω νέων αναλύσεων και δεικτών τη
σηµαντική επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα της πόλης και στην υγεία των
κατοίκων της.
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«Θέσεις & προτάσεις ECOCITY
για τον περιορισµό εκποµπής

µικροσωµατιδίων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη»

Στην Θεσσαλονίκη, µέσα από ένα συντονισµένο πρόγραµµα µετρήσεων,
αναλύσεων, δειγµάτων και µαθηµατικών προσοµοιώσεων, που διεξήγαγαν
δυο Εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήµιο της
Νότιας Καλιφόρνιας, εξετάσθηκε η ανεξέλεγκτη καύση βιοµάζας και ξύλου,
καθώς και η συνεισφορά της στις υψηλές µετρούµενες συγκεντρώσεις. 
Η ποιότητα του αστικού αέρα στη Θεσσαλονίκη επιδεινώθηκε το 2013
σηµαντικά, σε σύγκριση µε αντίστοιχα δεδοµένα της προηγούµενης χρονιάς,
ενώ οι αναλύσεις των δεικτών καύσης βιοµάζας επιβεβαιώνουν ότι το
πρόβληµα επιδεινώθηκε από την υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων
από βιοµάζα και ξύλα, κατά 70% περίπου. 

Το ECOCITY επαναλαµβάνει ως επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής
αποτελεσµατικών στρατηγικών για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στο σύνολό της και τη λήψη ουσιαστικών µέτρων από την Κυβέρνηση και τις
Τοπικές Αρχές µε έµφαση στο πρόβληµα της αιθαλοµίχλης. 
Παρά τις προειδοποιήσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί, είναι φανερή η
πλήρης απουσία εξέτασης και αξιολόγησης των επιπτώσεων των µέτρων από
τις Κυβερνήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, για τη ζηµιά που έχει
προκληθεί από συγκεκριµένες αποφάσεις που εξυπηρέτησαν ειδικές και
µεµονωµένες ανάγκες, χωρίς να συνεκτιµούν το κοινό συµφέρον, µε
αποτέλεσµα αυτές οι αποφάσεις να οδηγήσουν στην ανεξέλεγκτη καύση
βιοµάζας και στις απάνθρωπες συνέπειες που ζήσαµε µε την απουσία
σχεδιασµού και στρατηγικής, από την αύξησης της τιµής του πετρελαίου. 
Οι επιλογές που υπήρξαν αφενός δεν διακρίθηκαν για την σοβαρότητα
αντιµετώπισης του προβλήµατος, το οποίο συνεχώς διογκώνεται και,
αφετέρου επιβεβαίωσαν την απουσία σεβασµού στο δικαίωµα της θέρµανσης
του πολίτη και στην υποχρέωση των διοικούντων να µεριµνούν για τη
προστασίας της δηµόσιας υγείας.

Στο τέλος του 2011, καθώς και στη διάρκεια του 2012, κυβερνητικές επιλογές
εξελίσσονται σε νόµους, όπου διακρίνεται ο έντονος προσανατολισµός στην
εξυπηρέτηση οικονοµικών στόχων, σε βάρος της κοινωνικής στήριξης.
Η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη, χωρίς καµία εξέταση των µοντέλων που προτάθηκαν για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων ρύπανσης, η άρση της απαγόρευσης χρήσης
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«Θέσεις & προτάσεις ECOCITY
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µικροσωµατιδίων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη»

βιοµάζας σε καυστήρες κεντρικής θέρµανσης, η απουσία ελέγχουν στη
παραγωγή και διακίνηση καυσίµων και βιοµάζας και τέλος η εξίσωση του
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης µε τον αντίστοιχο πετρελαίου
κίνησης, χωρίς να µελετηθεί η δίκαιη µείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης
από το υπερβολικό κόστος θέρµανσης, στη διάρκεια του χειµώνα, έφεραν
τραγικά αποτελέσµατα µε:
• αύξηση της αιθαλοµίχλης στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
• καύση επικίνδυνης ξυλείας και βιοµάζας 
• αποψίλωση των δασών µας και παράνοµη υλοτοµία
• έντονη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας, στη διάρκεια του χειµώνα, ειδικά τις 

βραδινές ώρες.
• σταθερές και συνεχείς υπερβάσεις των ορίων εκποµπής µικροσωµατιδίων 
• αύξηση των προβληµάτων στη ∆ηµόσια Υγεία

Το πρόβληµα των αυξηµένων συγκεντρώσεων σωµατιδίων είναι διαχρονικό
και σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας τα νοµοθετηµένα όρια
εκφράζουν έναν συµβιβασµό ανάµεσα στην έννοια του αποδεκτού κινδύνου,
των επιθυµητών επιπέδων ρύπανσης, του κόστους των µέτρων και της
κοινωνικοοικονοµικής λειτουργίας της πόλης. 
Στις Ελληνικές αστικές περιοχές και ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
έχουµε σε όλα τα έτη πολλές υπερβάσεις των νοµοθετηµένων ορίων. Οι
κυριότεροι λόγοι είναι η θέρµανση τους κρύους µήνες και οι εκποµπές από
την κυκλοφορία οχηµάτων και ιδίως των πετρελαιοκίνητων.
Τα όρια των αιωρούµενων σωµατιδίων µικρής διαµέτρου στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια (50 µg/m3) και µάλιστα για
τριπλάσιο χρονικό διάστηµα από το επιτρεπόµενο κατά πολλές ηµέρες τον
χρόνο. 

Η καύση µη επιτρεπτής ξυλείας, οι πληµµελείς έλεγχοι σε καυστήρες και στα
οχήµατα,  η νοθεία του πετρελαίου κίνησης και η απουσία µέριµνας χρήσης
φυσικού αερίου, επιβαρύνουν περαιτέρω το πρόβληµα. 
Η προώθηση χρήσης pellets και η αύξηση της καύσης ξύλου, λόγω της υψηλής
τιµής του πετρελαίου θέρµανσης, δηµιούργησε ένα επιπλέον πρόβληµα. 
Η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης, που αναγγέλθηκε ως µέτρο
για να περιοριστεί το φαινόµενο της νοθείας του πετρελαίου κίνησης µε
θέρµανσης, είναι φανερό πλέον πως ήταν ένα ακόµη φοροεισπρακτικό µέτρο. 
Επιπλέον ο έλεγχος της νοθείας µε ναυτιλιακό πετρέλαιο παραµένει
ανεπαρκής και η ορθώς νοµοθετηµένη τοποθέτηση GPS σε σλέπια και βυτία
αναβάλλεται αναίτια χρόνο µε το χρόνο, δηµιουργώντας απορία για τη µη
εφαρµογή ενός µέτρου που όχι µόνο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό, αλλά θα προσφέρει ουσιαστικό έλεγχο και εντοπισµό
παρανοµιών. 
Τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά σωµατίδια, έχουν σηµαντικές, τεκµηριωµένες,
βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία. Ενδεικτικά, η αύξηση
κατά 10µg/m3 στα ΡΜ10 συνδέεται µε αύξηση κατά 0,5% στην ηµερήσια
ολική θνησιµότητα και 1% στις εισαγωγές επειγόντων αναπνευστικών
περιστατικών στα νοσοκοµεία (περιλαµβανοµένων και των εισαγωγών µε
κρίσεις άσθµατος σε παιδιά). Επίσης η έκθεση σε ρύπους ανάλογους µε
αυτούς που παρατηρούµε στην Αθήνα σχετίζεται µε απώλεια ενός έτους στο
προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 30 ετών, σε σχέση µε το προσδόκιµο
του ίδιου πληθυσµού αν οι συγκεντρώσεις σωµατιδίων ήταν σύµφωνα µε τα
νοµοθετηµένα επίπεδα. 
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«Θέσεις & προτάσεις ECOCITY
για τον περιορισµό εκποµπής

µικροσωµατιδίων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη»

Τι προτείνει το ECOCITY: 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
• Η εξοµοίωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να είναι µέτρο 

που θα έχει εφαρµογή µόνο αν υπάρξει µέριµνα από το Κράτος για την 
προστασία του δικαιώµατος της θέρµανσης στη χειµερινή περίοδο των 
χαµηλόµισθων και οικονοµικά ασθενών τάξεων. Η έκπτωση στο πετρέλαιο 
θέρµανσης είναι µια εύκολη τακτική και µπορεί να έχει άµεση εφαρµογή, 
όπου σε συνδυασµό µε τον ηλεκτρονικό έλεγχο της διακίνησης του 
πετρελαίου θα «κλειδώσει» η σωστή διανοµή και διαχείριση, προς όφελος 
του πολίτη. (Για το θέµα αυτό είναι διαθέσιµη πρόταση από το ECOCITY, 
που µπορεί να εξετάσει το Υπουργείο Οικονοµικών).

• Επανεξέταση κόστους πετρελαίου θέρµανσης µε µείωση της τιµής αγοράς 
από τα νοικοκυριά µε έκπτωση που θα επαναφέρει το κόστος στα επίπεδα 
προ διετίας. ∆ιατήρηση του κόστους χωρίς την έκπτωση για πετρέλαιο 
θέρµανσης προς εµπόρους και βιοµηχανίες

• Πολιτική προώθησης του φυσικού αερίου προς τα νοικοκυριά µε ειδικές 
παροχές έναντι της βιοµηχανικής χρήσης. Μείωση των φόρων του φυσικού 
αερίου και παράλληλη εφαρµογή κινήτρων για επέκταση των συνδέσεων.

• Έλεγχος σφικτός στη διακινούµενη ποιότητα του πετρελαίου θέρµανσης.
• Άµεση κατάθεση και εφαρµογή διατάξεων για τον έλεγχο της ποιότητας 

της διακινούµενης βιοµάζας. 
• Καθιέρωση µεθόδων προστασίας και αποτροπής αποψίλωσης και  

καταστροφής ∆ασών από την λαθραία υλοτόµηση.
• Έλεγχος για την εισαγόµενη βιοµάζα ειδικά από Βαλκανικές χώρες   

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 
• Εφαρµογή της τηλεµατικής και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της 

∆ιανοµής του Πετρελαίου µε αποκλειστική ευθύνη των εταιριών Καυσίµων 
και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Κράτους. 

• Αυστηρές ποινές µε άµεση εφαρµογή, σε διανοµείς και εµπόρους 
καυσίµων που παρανοµούν σε νοθεία και λαθρεµπορία καυσίµων

• Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των ταξί σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη µε οχήµατα φυσικού αερίου ή υβριδικά οχήµατα



81ÙÂ‡¯Ô˜ 29 � ∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2014

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

• Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που 
κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρµογή αντικινήτρων για τις 
εισαγωγές µεταχειρισµένων παλαιάς τεχνολογίας. 

• ∆ηµιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά σε Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη, όπου θα εισέρχονται µόνο νέας τεχνολογίας 
πετρελαιοκίνητα οχήµατα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των 
µεταχειρισµένων που υπάρχουν. 

• Αναθεώρηση του καθεστώτος του «πράσινου δακτυλίου» και επαναφορά 
της απαγόρευσης της ελεύθερης πετρελαιοκίνησης στα µεγάλα αστικά 
κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

• Ανάπτυξη των ΜΜΜ και προώθηση των λεωφορείων φυσικού αερίου και 
µέσων σταθερής τροχιάς 

• Τοποθέτηση παγίδων µικροσωµατιδίων σε όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά 
λεωφορεία που διέρχονται στον αστικό ιστό των µεγάλων πόλεων 

• Απαγόρευση στάθµευσης και λειτουργίας κλιµατισµού εν στάσει σε 
τουριστικά λεωφορεία σε περιοχές γύρω από τους αρχιαολογικούς 
χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εφαρµογή µεθόδου Ρώνης)

Το ECOCITY υποστηρίζει και προειδοποιεί πως ο κυβερνητικός στόχος για
ζητούµενο όφελος στην οικονοµία, δεν αντισταθµίζει τις βλάβες που
προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία από τα αυξηµένα επίπεδα οξειδίων
αζώτου και αιωρούµενων σωµατιδίων. 
Τονίζει την απουσία βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού για την αντιµετώπιση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάγκη εµπλουτισµού του δικτύου σταθµών
µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
Καλεί τα συναρµόδια Υπουργεία να δροµολογήσουν όλα τα αναγκαία µέτρα
για τη µείωση εκποµπής µικροσωµατιδίων είτε από την καύση βιοµάζας, είτε
από την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχηµάτων, είτε από χρήση
νοθευµένου καύσιµου.

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να συστρατευθούν για
τη δηµιουργία µεθόδων και τρόπων ελέγχου και πίεσης, προς τη κατεύθυνση
επίλυσης των προβληµάτων που υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής µας στα
αστικά κέντρα. 

«Θέσεις & προτάσεις ECOCITY
για τον περιορισµό εκποµπής
µικροσωµατιδίων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη»
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει µια Πανελλήνια κοινωνική έρευνα όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά θέµατα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα πάσχει από µια οικονοµική
κρίση µεταξύ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Η παρούσα κρίση συµπίπτει µε την
περίοδο που η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρέπει να λάβει µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος γενικά, κάτι το οποίο αποσκοπεί τόσο   στην
εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην απόκτηση ενέργειας από ανανεώσιµες
και εναλλακτικές πηγές. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το Εργαστήριο µας έχει  διεξάγει
κοινωνικές έρευνες όσον αφορά τη στάση των ανθρώπων απέναντι στα
περιβαλλοντικά ζητήµατα και την εφαρµογή των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Η παρούσα έρευνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον στοχεύει να
αποτυπώσει τις στάσεις και τις απόψεις του κοινού προς τα περιβαλλοντικά
θέµατα και τη χρήση των ΑΠΕ, και πως αυτές επηρεάζονται από την
οικονοµική κρίση, και ένα µάλλον δυσοίωνο µέλλον. Πόσο σοβαρά και
σηµαντικά θεωρούνται τα περιβαλλοντικά ζητήµατα όταν οι άνθρωποι
αισθάνονται την καθηµερινή τους ζωή να απειλείται; Αυτό το θέµα
επιχειρείται να προσεγγιστεί µέσω της Πανελλήνιας έρευνας και της
ανάλυσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από ερωτηµατολόγια.

άρθρο:

Πάνος Κοσµόπουλος*, 
Αθηνά Καντζιούρα*, 

Ιωάννης Κοσµόπουλος*, 
Κωνσταντίνος Κλέσκας*, 

Ανδρέας-Μιχαήλ Κοσµόπουλος*

*Εργαστήριο Περιβαλλοντικού 
και Ενεργειακού Σχεδιασµού 

Κτιρίων και Οικισµών,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

∆.Π.Θ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2013)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.  
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1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη από
τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά. Αλλά την ίδια στιγµή,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα πρέπει να
συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή και τη χρήση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η προοπτική των εφαρµογών Α.Π.Ε. καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων.
Το πρώτο επίπεδο, σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµοθεσία, αφορά την
εφαρµογή των Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά στα κτίρια είτε ιδιωτικά
είτε δηµόσια, προκειµένου να επιτευχθεί παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από την κάλυψη των κτιρίων.
Το δεύτερο επίπεδο, αφορά την εγκατάσταση µεγαλύτερων µονάδων σε
ιδιωτικές εκτάσεις γης.
Το τρίτο επίπεδο, αναφέρεται σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, οι οποίες
αποσκοπούν σε εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να δούµε πώς αντιµετωπίζονται κατά γενικό
κανόνα, τα περιβαλλοντικά θέµατα όσον αφορά τις πηγές ενέργειας, τα
καύσιµα και τα σχετιζόµενα έξοδα κατά την µεταβατική περίοδο.
Η ευαισθησία του ελληνικού λαού για τα περιβαλλοντικά θέµατα είναι ένα
πολύ γνωστό γεγονός: η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι αρχαιότητες, το
φυσικό περιβάλλον και η σχετική προστατευτική νοµοθεσία, έχουν θεσπίσει
µία συγκεκριµένη κουλτούρα, η οποία περισσότερο ή λιγότερο, σήµερα
δείχνει να είναι αµφισβητήσιµη. Είναι προφανές ότι µια νέα περιβαλλοντική
αισθητική ήδη διαµορφώνεται.
Αλλά παράλληλα µε τα ανωτέρω, ο Ελληνικός λαός έχει να αντιµετωπίσει τα
οικονοµικά του νοικοκυριού του, την παραδοσιακή συµπεριφορά προς το
περιβάλλον και την εξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα (πετρέλαιο και
φυσικό αέριο).
Είναι τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον πρόβληµα να δούµε πώς οι άνθρωποι
αντιµετωπίζουν τις προαναφερόµενες συνθήκες.
Μεταξύ άλλων ερευνητικών σχεδίων το Εργαστήριο µας, κάθε δύο χρόνια,
διεξάγει µια κοινωνική έρευνα σχετικά µε τη στάση του ελληνικού λαού προς
τις Α.Π.Ε. (Βλέπε Κοσµόπουλος 2002/2004/2006/2008/2011)
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αποδειχθεί το αυξανόµενο
ενδιαφέρον όσον αφορά τις Α.Π.Ε. και τα οφέλη από αυτές,  καθώς και το
αυξανόµενο επίπεδο της εξοικείωσης µε τα σχετικά θέµατα.
Αλλά αυτή την χρονική στιγµή, µε την επίσηµη νοµοθεσία από τη µία πλευρά
να πιέζει ή να αναστέλλει για τη χρήση των Α.Π.Ε., και την οικονοµική κρίση
από την άλλη πλευρά, προσθέτοντας και την πρόσφατη τιµολογιακή πολιτική
της ∆ΕΗ (2012), η παρούσα κοινωνική έρευνα φαίνεται να είναι τουλάχιστον
ενδιαφέρουσα. 

2. Το ερευνητικό έργο
Η έρευνα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τον ∆ιευθυντή και τους
συνεργάτες  του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών. Πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη πιλοτική µελέτη, έγιναν
ορισµένες απαραίτητες διορθώσεις, και στη συνέχεια διεξήχθη η
πανελλαδική µελέτη η οποία  διήρκεσε από Νοέµβριο του 2012 έως τον
Απρίλιο του 2013.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη του εργαστηρίου και ένα µεγάλο
αριθµό φοιτητών και µεταπτυχιακών φοιτητών.
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«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του

κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

Ένας µεγάλος αριθµός περιοχών και πόλεων έχουν καλυφθεί, προσφέροντας
µια ικανοποιητική εικόνα του θέµατος. Η διάθεση και συλλογή των
ερωτηµατολογίων έγινε µε  τυχαία επιλογή καλύπτοντας το σύνολο της
έκτασης της κάθε πόλης και τα προάστια, όλες τις ηλικιακές οµάδες, και
πολλές κατηγορίες από άποψη επαγγέλµατος και µορφωτικού επιπέδου.
Επιπλέον, δύο ειδικές οµάδες έχουν διερευνηθεί: µια οµάδα φοιτητών της
περιβαλλοντικής επιστήµης, και επίσης µια οµάδα ήδη ειδικευµένων
επαγγελµατιών που συµµετέχουν σε µεταπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε τον
περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν επεξεργάστηκαν από τους
συνεργάτες του εργαστηρίου. Στόχος µας υπήρξε το  να εξάγουµε
αποτελέσµατα που να είναι εύκολα κατανοητά, προκειµένου να βοηθήσουµε
τις αρχές οι οποίες ίσως ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα
της έρευνάς µας.
Το ερωτηµατολόγιο αυτό στηρίζεται στην κλίµακα Guttman (Canter, 1988),
αλλά έχει προσαρµοστεί στην εγκεκριµένη και γενικά αποδεκτή κλίµακα 5
σηµείων του Likert, προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα µε
όλες τις προηγούµενες σχετικές έρευνες (βλέπε Κοσµόπουλος
2002/2004/2006/ 2008/20101).

3. Η Έρευνα
Η έρευνα, όσον αφορά την κοινωνική συµπεριφορά προς τα περιβαλλοντικά
θέµατα κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο, διήρκεσε από Νοέµβριο του 2012 έως
τον Απρίλιο του 2013, σε όλη την Ελλάδα (και Κύπρο) µέσω της συλλογής των
ερωτηµατολογίων, και έχει καλύψει τον αριθµό των 2.317 έγκυρων
ερωτηµατολογίων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

πόλη ερωτηµατολόγια πόλη ερωτηµατολόγια
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 33 ΤΡΙΚΑΛΑ 22
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 84 ΚΕΡΚΥΡΑ 25
ΞΑΝΘΗ 161 ΛΕΥΚΑ∆Α 19
ΚΑΒΑΛΑ 43 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 23
∆ΡΑΜΑ 31 ΒΟΛΟΣ 31
ΣΕΡΡΕΣ 71 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 22
ΚΙΛΚΙΣ 61 ΛΑΜΙΑ 27
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 328 ΑΓΡΙΝΙΟ 21
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 36 ΑΘΗΝΑ 411
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 27 ΧΑΛΚΙ∆Α 28
ΛΑΡΙΣΑ 101 ΑΙΓΙΟ 19
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 47 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23
ΚΟΖΑΝΗ 61 ΤΡΙΠΟΛΗ 22
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 39 ΣΠΑΡΤΗ 23
ΦΛΩΡΙΝΑ 29 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31
Ε∆ΕΣΣΑ 26 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29
ΒΕΡΟΙΑ 35 ΧΙΟΣ 22
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29 ΡΟ∆ΟΣ 23
ΑΡΤΑ 28 ΚΡΗΤΗ 76
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 43 ΚΥΠΡΟΣ 107

ΣΥΝΟΛΟ   2.317
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2. Φύλο 3. Ηλικία

4. ∆ιαµένω 5. Επίπεδο Μόρφωσης

6. Απασχόληση 7. Γνωρίζετε τι είναι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας;

8. Για τα ακόλουθα, πόσο καλά τα γνωρίζετε;
8.1 Φωτοβολταϊκά στα κτίρια: 8.2 Φωτοβολταϊκά στα 

χωράφια:
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«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του

κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

8.3 Φωτοβολταϊκά πάρκα: 8.4 Ανεµογεννήτριες:

8.5 Αιολικά πάρκα: 8.6 Γεωθερµία για κτίρια:

8.7 Γεωθερµία για οικισµούς: 8.8 Θέρµανση µε Βιοµάζα 
(καυσόξυλα-ξυλοσώµατα-pelletets)

8.9 ∆ιπλά Τζάµια & Θερµοµόνωση 8.10 Θερµοµόνωση στους τοίχους
στα κουφώµατα
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«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του
κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

8.11 Θερµοκήπιο 8.12 Ανεµιστήρας

9. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω 
µπορούν να βοηθήσουν στο 
οικογενειακό εισόδηµα;

11. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω 12. Έχετε ήδη κάποιο από τα 
βοηθούν στο να ρυπαίνουµε παραπάνω;
λιγότερο το περιβάλλον;

12.1 Αν ναι, ποιο; 12.2 Αν όχι, θα θέλατε να 
εγκαταστήσετε κάποια από αυτά;

10. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν
να βοηθήσουν την εθνική οικονοµία (µε
το να µην παίρνουµε πετρέλαιο-φυσικό
αέριο από το εξωτερικό);



88 ÙÂ‡¯Ô˜ 29 � ∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2014

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του

κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

13. Αν έχετε ασχοληθεί ήδη, 
πως βρήκατε την σχετική 
γραφειοκρατία;

15. Με σκοπό να εγκατασταθούν 
Α.Π.Ε. στην χώρα µας, για την
ενεργειακή µας απεξάρτηση, θα 
δεχόσασταν να συνεισφέρετε µε 
κάποιο ποσό ανά µήνα:

17. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση 
Πυρηνικού Σταθµού Ενέργειας
στη χώρα µας;

19. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θα την
επιθυµούσατε:

14. Αν έχετε διαβεβαίωση από το
κράτος ότι θα έχετε σίγουρο
οικονοµικό όφελος και απλή
γραφειοκρατική διαδικασία θα
προχωρούσατε σε εγκατάσταση;

16.  Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών και Ανεµογεννητριών
αλλοιώνουν / καταστρέφουν την
αισθητική / οµορφιά στα κτίρια και / ή
στο φυσικό περιβάλλον;

18. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν
ενεργειακά κοιτάσµατα στην χώρα µας.  
Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:
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«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του
κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

4. Συσχετισµοί
Προκειµένου να προσδιοριστούν περισσότερο οι απόψεις των πολιτών οι
οποίοι έχουν απαντήσει στα ερωτηµατολόγια, ακολουθούν ορισµένοι
συσχετισµοί οι οποίες συγκρίνουν απαντήσεις από τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν.

1) Καταρχάς, είναι ενδιαφέρον να δούµε πώς επηρεάζει τις απόψεις των
συµµετεχόντων ο παράγοντας της ηλικίας. Έτσι, εξετάζονται τρεις ηλικιακές
οµάδες: νέοι, ενήλικες, και ώριµα άτοµα. Ακολουθούν τα αποτελέσµατα:

οµάδα 1 οµάδα 2 οµάδα 3
Ηλικίες 17-25 26-55 56 & over

9. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν 
να βοηθήσουν στο οικογενειακό εισόδηµα;

14. Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος ότι θα έχετε σίγουρο οικονοµικό
όφελος και απλή γραφειοκρατική διαδικασία θα προχωρούσατε σε
εγκατάσταση;

15. Με σκοπό να εγκατασταθούν Α.Π.Ε. στην χώρα µας, για την ενεργειακή µας
απεξάρτηση, θα δεχόσασταν να συνεισφέρετε µε κάποιο ποσό ανά µήνα:

10. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν
να βοηθήσουν την εθνική οικονοµία (µε
το να µην παίρνουµε πετρέλαιο-φυσικό
αέριο από το εξωτερικό); 
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16.  Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ανεµογεννητριών
αλλοιώνουν / καταστρέφουν την αισθητική / οµορφιά στα κτίρια και / ή στο
φυσικό περιβάλλον;

17. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση Πυρηνικού Σταθµού Ενέργειας στη χώρα µας;

18. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσµατα στην χώρα µας. 
Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:

19. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θα την
επιθυµούσατε:

«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του

κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»
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2) Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα φαίνεται να είναι το πώς το επίπεδο
εκπαίδευσης των συµµετεχόντων επηρεάζει τις απόψεις για τα
περιβαλλοντικά θέµατα. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισµένα αποτελέσµατα:

επίπεδο 1 επίπεδο 2 επίπεδο  3
Μορφωτικό Βασική εκπαίδευση Ανώτερη εκπαίδευση
επίπεδο (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο) Λύκειο (Πανεπιστήµιο – ΤΕΙ)

9. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν 
να βοηθήσουν στο οικογενειακό εισόδηµα;

14. Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος ότι θα έχετε σίγουρο οικονοµικό
όφελος και απλή γραφειοκρατική διαδικασία θα προχωρούσατε σε
εγκατάσταση;

15. Με σκοπό να εγκατασταθούν Α.Π.Ε. στην χώρα µας, για την ενεργειακή
µας απεξάρτηση, θα δεχόσασταν να συνεισφέρετε µε κάποιο ποσό ανά µήνα:

10. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν
να βοηθήσουν την εθνική οικονοµία (µε
το να µην παίρνουµε πετρέλαιο-φυσικό
αέριο από το εξωτερικό);

«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του
κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»
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16.  Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ανεµογεννητριών
αλλοιώνουν / καταστρέφουν την αισθητική / οµορφιά στα κτίρια και / ή στο
φυσικό περιβάλλον;

17. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση Πυρηνικού Σταθµού Ενέργειας στη χώρα µας;

18. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσµατα στην χώρα µας. 
Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:

19. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θα την
επιθυµούσατε:

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του

κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»
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5. Συµπεράσµατα 
Το γνωστικό επίπεδο σχετικά µε τις Α.Π.Ε. έχει σαφώς ανέβει σε σχέση µε τις
ανά διετία προηγούµενες έρευνες µας, (Κοσµόπουλος 2002/ 2004/ 2006/
2008/2011).
Για παράδειγµα τα Φ/Β από «αρκετά καλά» 31% στο 2011, φέτος είναι 42,27%,
και οι ανεµογεννήτριες από 25,72% το 2011, φέτος είναι 36,87%. Κατά
συνέπεια η εκστρατεία των Μ.Μ.Ε. σαφώς αποδίδει. Η γεωθερµία δεν
φαίνεται να είναι γνωστή, σε αντίθεση µε τη  βιοµάζα (ξύλα και pellets) η
οποία έχει γίνει σαφώς δηµοφιλής, λόγω των τιµών πετρελαίου/αερίου. 
Μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται για εγκαταστάσεις Φ/Β πρώτα στο σπίτι, µετά
σε χωράφι ή επιχείρηση. Μεγάλη δείχνει να παραµένει η απογοήτευση από
την γραφειοκρατία, ως ανασταλτικός παράγοντας, καθώς και η έλλειψη
χρηµατοδότησης/ φοροαπαλαγής της επένδυσης.
Επίσης τονίστηκε ότι η πρόσφατη µείωση της οικονοµικής απόδοσης των Φ/Β
(Νόµος Αυγούστου 2012) και η συνεχιζόµενη υποβαθµιστική τάση έχουν
σαφέστατα επηρεάσει την στάση του κοινού, που εξελίσεται από
προβληµατισµό έως άρνηση.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο, αποτελεί η αλλαγή της στάσης απέναντι στην
αισθητική του περιβάλλοντος, σχετικά µε την εγκατάσταση των Α.Π.Ε.. Σε
προηγούµενες έρευνες µας (2007, 2009), οι Έλληνες έδειχναν να αντιδρούν στις
µεγάλες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., επικαλούµενοι την διατήρηση του περιβάλλοντος.
Σήµερα, οι περισσότεροι δείχνουν να ενδιαφέρονται (80,14%) για
εγκατάσταση, και να µην ενοχλούνται αλλά να αποδέχονται τις εγκαταστάσεις.
∆ιαπιστώνεται δηλαδή σύγκρουση της αισθητικής παράδοσης – συνήθειας
σύµφωνα µε τις νέες µορφολογικές επιταγές, που όµως επικαλύπτεται από τα
οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη (αιφνίδια αποκάλυψη: ταύτιση των δύο
παραγόντων!) . Το ωφέλιµο και το χρήσιµο, καλό είναι να µας θυµίσουν την
ρήση του L.Sullivan (1986) Form Follows Function (η µορφή ακολουθεί την
λειτουργία), τουλάχιστον ως προς τα κελύφη των κτιρίων. Ας µην ξεχνάµε
βέβαια πως πρώτος ο Σωκράτης απέδειξε ότι η άσχηµη µύτη του είναι
“ωραία” επειδή εισροφά καλύτερα τον αέρα...
Όσον αφορά τη δυνατότητα µιας εγκατάστασης σταθµού πυρηνικής ενέργειας
στην Ελλάδα, οι άνθρωποι λαµβάνοντας υπόψη τη σεισµική δραστηριότητα
της χώρας και τον κίνδυνο της σοβαρής ρύπανσης, φαίνεται να είναι σαφώς
εναντίον µιας τέτοιας ιδέας (84,1%)
Παρόλη την οικονοµική κρίση, και ένα δύσκολο µέλλον, οι Έλληνες δείχνουν
ικανοποιητικά ενηµερωµένοι, σχετικά µε τις Α.Π.Ε., ενδιαφέρονται για την
διατήρηση του περιβάλλοντος, την εθνική οικονοµία και την απεξάρτηση από
εισαγόµενα καύσιµα, και ιδιαίτερα για την βελτίωση των οικονοµικών της
οικογένειας µέσω των εφαρµογών των Α.Π.Ε., που όµως δείχνει να µην είναι
πλέον εφικτή.
Πιστεύω πως το να θυµόµαστε συνδυαστικά τις βασικές θέσεις και απόψεις
για την αισθητική του χώρου και του περιβάλλοντος, µπορεί να καθοδηγήσει
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξυπηρέτηση των αναγκών του σύγχρονου
κτιστού περιβάλλοντος.
Τέλος, νοµίζω πως στην φάση του σχεδιασµού εγκατάστασης των Α.Π.Ε., καλό
είναι να θυµόµαστε τον Αριστοτέλη ο οποίος ανάµεσα στην Έλλειψη και την
Υπερβολή, υπογράµµιζε την ανάγκη του Μέτρου ή Μέσου, καθώς και τον
Ουµπέρτο Έκο (1993,σελ.306) ο οποίος στα σχόλια του για την αισθητική του
Ακυινάτη αναφέρει ότι “Η Αισθητική ιδιότητα της τεχνητής µορφής είναι
επακόλουθο της οντολογικής πραγµατικότητας της και δεν αποτελεί
πρωταρχικό της σκοπό”. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

«Πανελλήνια έρευνα (2013)
σχετικά µε το πως η οικονοµική
κρίση επηρεάζει τις τάσεις του
κοθνού απέναντι στις Α.Π.Ε.»
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6. Επίλογος
Καταλήγοντας πιστεύω ότι τα φωτοβολταϊκά και το υδρογόνο για κάποιους
από µας θα ‘πρεπε να ‘ταν το σήµερα. Ελπίζω και πιστεύω όµως ότι το αύριο
θα ανήκει στην αξιοποίηση του Υδρογόνου καθώς και την µίµηση της
Φωτοσύνθεσης στο κάθε κέλυφος του κτιρίου, καθώς ίσως και σε κάθε
ανθρωπογενή επιφάνεια όπως στα παραδείγµατα που ακολουθούν:
Η H2PIA, ακούγεται σαν “ουτοπία”, είναι µια πόλη Υδρογόνου, όπως
σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην ∆ανία. Μια πρόταση για µια πόλη που θα
την χαρακτηρίζει η αυτάρκεια και η καθαρή ενέργεια.
Το σύστηµα είναι απλό.
Ενέργεια που θα παράγεται από τον άνεµο και τον ήλιο θα χρησιµοποιείται για
ηλεκτρόλυση του νερού σε Οξυγόνο και Υδρογόνο.
Το Οξυγόνο θα ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα και το Υδρογόνο θα
οδηγείται σε κυψέλες καυσίµου για παραγωγή ηλεκτρισµού ή θερµότητας
ανάλογα µε τις ανάγκες. Η παραγωγή ενέργειας από τις κυψέλες καυσίµου
δεν έχει κανένα ρυπογόνο υποπροϊόν, παρά µόνο νερό.
Οι κυψέλες καυσίµου µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για αποθήκευση
ενέργειας, όταν υπάρχει περίσσεια, και για µετέπειτα χρήση, όταν δεν
υπάρχει αξιοποιήσιµο αιολικό δυναµικό ή ηλιακή ακτινοβολία.
Παράλληλα, η εξέλιξη των ηλιακών κυττάρων (Φ/Β) αυτών που ήδη
διατίθενται στην παγκόσµια αγορά, πλησίασε και τείνει να υπερβεί την
απόδοση του 20%. Ταυτόχρονα διατίθενται ήδη λεπτού υµενίου και εύκαµπτα
φωτοβολταϊκά, ώστε να µπορούν να εναρµονιστούν µε τις µορφές όλων των
κελυφών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Είναι προφανές, ότι η τεχνολογία ήδη µπορεί να προσφέρει λύσεις οι οποίες
να βοηθούν στην –τουλάχιστον σε µεγάλο βαθµό- απεξάρτηση από τις
συµβατικές πηγές ενέργειας (Υδρογονάνθρακες) και να συνεισφέρουν τόσο
στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης της βιόσφαιρας, όσο και στην παραγωγή
της πολυπόθητης ενέργειας για τον άνθρωπο από τον ήλιο και τον άνεµο, τις
καθαρά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του πλανήτη µας. 
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