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Econ3

Τετραµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr,
www.profilmedia.gr, www.profilnet.gr

Έκδοση - Ιδιοκτησία: Σοφία Τσογκλή
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Υπέυθυνος Έκδοσης: Νίκος Παπαβασιλείου
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης: Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης: Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης

Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου

Φιλίτσα Τσουλή
Μαρία Κεσόγλου

Υπέυθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Μάριος Ζαχαριάδης

ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.800
e-mail: profil@profilnet.gr

∆ιεύθυνση Έκδοσης: Γιώργος Γαζεπίδης
Υπέυθυνος Παραγωγη: Μιχάλης Σπυρόπουλος
Τµήµα Marketing: Κατερίνα Γαζεπίδου

Μαίρη Μπαρµπούνη
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη

Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Λάµπρος Κούκουνας

Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Κατερίνα Λιάπη
Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του περιοδικού.
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∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂Î‰ËÏÒÛÂˆÓ
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008

Ecotec
ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¡¤· ∂È‰‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

¢ÈËÌÂÚ›‰· ÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ fiÏË & ÎÙ›ÚÈÔ

Roto Eurotechnica <> ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·

VBH <> ¶·ıËÙÈÎ‹ ¶˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·

Ktisissol <> ºˆÙÔÛˆÏ‹ÓÂ˜

Finstral <> ¡¤· ÂÔ¯‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ

Kourasanit <> ∂È¯Ú›ÛÌ·Ù· ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Build ∞.∂. <> ¢ÔÌÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· || Cosmidoor <> ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

Adler <> ªÂ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÔ Í‡ÏÔ

∞Ì·Ù˙‹˜ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ <> ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

™¿‚‚·˜ ∆Ô˘ÏÔ˘ÌÙ˙fiÁÏÔ˘ & ™È· √.∂. <> ¢fiÌËÛË ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜

Rehau <> ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

Compact <> ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

∞Ó¤ÏÈÍË <> ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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56
66
68

∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2007-2013

ºÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·

ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ

¢√ª∏™∏

70
78

∂ÍˆÙÂÚÈÎ¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ™Î›·ÛË˜

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÚÙÒÓ & ¶·Ú·ı‡ÚˆÓ

ECO¡√ªπ∞

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

84

96

104

116

∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÌË‰ÂÓÈÎ‹˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÎÙ›ÚÈÔ;

E˘Ê˘‹˜ ÊÏÔÈfi˜: ∏ ÎÙÈÚÈ·Î‹ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰· Ò˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜

∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ·ÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË: ∆Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÂ ∂˘ÚÒË Î·È ∂ÏÏ¿‰·

∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÎÂÏ‡ÊË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

άρθρο: Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος, ΜΒΑ, TARGET BUSINESS SOLUTIONS

άρθρο: Ελένη Κεραµίδα- Κωτούδη, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός

άρθρο: Γιώργος Χατζηδηµητρίου, Τεχνικός ∆/ντής ELVIAL

άρθρο: Κλειώ Αξαρλή, Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, Msocsci B’’ham, ∆ρ ΑΠΘ.
επίκουρη καθηγήτρια, Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

άρθρο: Στέλιος Χ. Ζερεφός, ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

άρθρο: Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων dplg – Χωροτάκτης – Πολεοδόµος
τ. Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος-ΥΠΕΧΩ∆Ε

άρθρο: Στέφανος ∆. Γαζέας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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Καλώς ήλθατε σε ένα νέο κόσµο πληροφόρησης

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή, “οίκο3”

Econ3

Η θεµατολογία είναι εµφανής, θέµατα οικονοµικά, θέµατα οικολογικά,

θέµατα για την οικοδοµή, ο τρόπος όµως που παρουσιάζονται

διαφορετικός.

Επιλέξαµε την απλότητα, επιλέξαµε να δηµοσιεύουµε θέµατα µε απλό

κατανοητό τρόπο, θέµατα χρήσιµα, θέµατα που φιλοδοξούµε ότι θα

διαµορφώσουν µια νέα άποψη γύρω από την κατασκευή. Άποψη µε

οικολογική ευαισθησία, άποψη µε τεχνολογικό υπόβαθρο, άποψη µε

γεύση από το µέλλον.

Φιλοδοξούµε να εκδίδουµε ένα περιοδικό γύρω από τον κόσµο που

θέλουµε να ζούµε και γύρω από τον κόσµο που θα ζούµε στο µέλλον.

Econ3

Πράσινα κτίρια, έξυπνο σπίτι, µικροκλίµα, κλιµατικές µεταβολές,

οικοδοµικά υλικά, οικολογικά υλικά, πορεία της οικοδοµής, οικονοµικά

νέα, οικονοµικές αναλύσεις, ενέργεια, εναλλακτικές πηγές ενέργειας,

εξοικονόµηση πόρων και πολλά άλλα θα σας δώσουν την ευκαιρία να

ενηµερωθείτε γύρω από τα “τρία οίκο”, οικονοµία, οικολογία, οικοδοµή.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 1
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ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ
«ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ» ;

ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ:
Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α
ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑ
ΣΕ ΚΕΛΥΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏

√π∫√¡√ªπ∞
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
2007/2013

¢√ª∏™∏
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ:  BULGARIA BUILDING WEEK
International Building Exhibition

∆ιεξάγεται: 11/03/2008 - 15/03/2008
Χώρος: Inter Expo & Congress Center Sofia  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ιοργανωτής: Bulgarreklama Agency Ltd.
Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ -
ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL:http://www.bulgarreklama.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2000
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 18000
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 667

ΤΙΤΛΟΣ:  CONSTRUCT EXPO - AMBIENT
Int. Exhibition of Interior Design,Finishing 
Materials,Wall & Floor Coverings,Doors & 
Windows

∆ιεξάγεται: 21/05/2008 - 25/05/2008
Χώρος: ROMEXPO EXHIBITIONS CENTRE BUCHAREST
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: ROMEXPO SA Fairs and Exhibitions Company
Κατηγορία: ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΡΤΕΣ -
ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΚΗΠΟΥ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL:http://www.constructexpo-ambient.ro
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1994

ΤΙΤΛΟΣ:  CONSTRUMA
International Building Trade Exhibition

∆ιεξάγεται: 09/04/2008 - 13/04/2008
Χώρος: HUNGEXPO Budapest Fair Centre Budapest
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
∆ιοργανωτής: HUNGEXPO C. Co. Ltd.
Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ -
ΤΟΙΧΟΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL:http://www.construma.hu
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1973

ΤΙΤΛΟΣ:  IBF
International Building Fair

∆ιεξάγεται: 22/04/2008 - 26/04/2008
Χώρος: BVV Veletrhy Brno Brno  ΤΣΕΧΙΑ
∆ιοργανωτής: Veletrhy Brno
Κατηγορία: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΑΛΙΚΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ -
ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.ibf.cz
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1996
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 75832
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 789

ΤΙΤΛΟΣ:  INTERSTROYEXPO
International Specialized Building Construction 
Exhibition

∆ιεξάγεται: 15/04/2008 - 19/04/2008
Χώρος: LENEXPO EXH COMPLEX ST. PETERSBURG ΡΩΣΙΑ
∆ιοργανωτής: BALTEXPO Joint-Stock Company
∆ιοργανωτής: OAO Lenexpo
Κατηγορία: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΣΙΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
- ΨΥΞΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ -
ΤΟΙΧΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL:http://www.interstroyexpo.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1995 

ΤΙΤΛΟΣ:  International Exhibition on Energy Efficiency and 
Renewable Energy Sources

∆ιεξάγεται: 07/04/2008 - 10/04/2008
Χώρος: National Palace of Culture Congress Centre Sofia
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ιοργανωτής: Via Expo Ltd.
Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.viaexpo.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2006 
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ΤΙΤΛΟΣ:  Pipeline Technology/HANNOVER MESSE
Trade Fair for Pipeline Technologies and Systems

∆ιεξάγεται: 21/04/2008 - 25/04/2008
Χώρος: Messegelände Hannover ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Deutsche Messe AG
Κατηγορία: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ,
ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://hannovermesse.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2006

ΤΙΤΛΟΣ:  SEEBBE
International Building Trade Fair (UFI)

∆ιεξάγεται: 15/04/2008 - 19/04/2008
Χώρος: Beogradski Sajam (Belgrade Fair) Belgrade
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
∆ιοργανωτής: Beogradski Sajam
Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΕΠΙΠΛΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΚΗΠΟΥ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1976 

ΤΙΤΛΟΣ:  TEGRA (GRADITELJSTVO)
International Building Fair (UFI)

∆ιεξάγεται: 22/04/2008 - 26/04/2008
Χώρος: ZAGREB FAIRGROUND ZAGREB ΚΡΟΑΤΙΑ
∆ιοργανωτής: Zagrebacki Velesajam (Zagreb Fair)
Κατηγορία: ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.zv.hr
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1975
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 30297
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 576

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ::    TTEEKKTTÓNNIICCAA
IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuuiillddiinngg  &&  CCoonnssttrruuccttiioonn  TTrraaddee  FFaaiirr  ((UUFFII))

∆ιεξάγεται: 20/04/2008 - 24/04/2008
Χώρος: Feira Internacional de Lisboa Lisbon  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
∆ιοργανωτής: Feira Internacional de Lisboa (FIL)
Κατηγορία: ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΡΥΚΤΑ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.fil-tektonica.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1999

ΤΙΤΛΟΣ: TEM-TECMA
International Town Planing & Environment Week

∆ιεξάγεται: 01/04/2008 - 04/04/2008
Χώρος: Parque Ferial Juan Carlos I Madrid  ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: IFEMA, Feria de Madrid
Κατηγορία: ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL:http://www.tecma.ifema.es ·
http://www.tem.ifema.es
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 9025
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 543

ΤΙΤΛΟΣ:  Tube
International Tube and Pipe Trade Fair (UFI)

∆ιεξάγεται: 31/03/2008 - 04/04/2008
Χώρος: Messegelände  Düsseldorf ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Messe Düsseldorf GmbH
Κατηγορία: ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL:http://www.tube.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1988
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 29683
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 827

ΤΙΤΛΟΣ:  TurkeyBuild
International Building, Construction Materials 
and Technologies Trade Show (UFI)

∆ιεξάγεται: 30/04/2008 - 04/05/2008
Χώρος: Tüyap Fair, Convention and Congress Center
Beylikdüzü Istanbul ΤΟΥΡΚΙΑ
∆ιοργανωτής: Yapi-Endustri Merkezi / Building Information
Centre
Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ,
ΧΗΜΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ,
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL:http://www.yemfair.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ 
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 92942
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 919
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ΤΙΤΛΟΣ:  VETECO
Window, Curtain Walls and Structural Glass Trade
Show

∆ιεξάγεται: 07/05/2008 - 10/05/2008
Χώρος: Parque Ferial Juan Carlos I Madrid  ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: IFEMA, Feria de Madrid
Κατηγορία: ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ 
URL: http://www.ifema.es
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1990
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 42403
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 1022

ΤΙΤΛΟΣ:  WoodBuild
International Exhibition of Wood in Construction 
and Architecture

∆ιεξάγεται: 11/03/2008 - 14/03/2008
Χώρος: Crocus Expo International Exhibition Center
Moscow  ΡΩΣΙΑ
∆ιοργανωτής: M-Expo
Κατηγορία: ΞΥΛΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΚΗΠΟΥ 
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.woodbuild.ru
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2003
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ΤΙΤΛΟΣ:  CLIMATHERM 2008
∆IEΘNHΣ EKΘEΣH KΛIMATIΣMOY - ΘEPMANΣHΣ - 
ΨYΞHΣ - Y∆PEYΣHΣ - HΛIAKHΣ ENEPΓEIAΣ και 
ΦYΣIKOY AEPIOY

∆ιεξάγεται: 13/02/2008 - 17/02/2008
Χώρος: ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
∆ιοργανωτής: PROJECT LTD
Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
& ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL:http://www.climatherm.gr

ΤΙΤΛΟΣ:  E-world energy & water
International Fair and Congress

∆ιεξάγεται: 19/02/2008 - 21/02/2008
Χώρος: Messegelände Essen ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Messe Essen GmbH
∆ιοργανωτής: E-world energy & water GmbH
Κατηγορία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL:http://www.e-world-2008.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2001
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 11453
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 420

ΤΙΤΛΟΣ:  EXPOENERGY-BULTHERM-BULECOLOGIA-
ELTECH-OIL & GAS
International spezialised Exhibition on Air 
Conditioning, Heating, Cooling, Laboratory 
Equipment

∆ιεξάγεται: 27/05/2008 - 30/05/2008
Χώρος: Inter Expo & Congress Center Sofia  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ιοργανωτής: Bulgarreklama Agency Ltd.
∆ιοργανωτής: Planetfair GmbH & Co. KG
Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.bulgarreklama.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1971
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 11500
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 555

ΤΙΤΛΟΣ:  Energy/HANNOVER MESSE
Trade Fair for Renewable and Conventional Power
Generation, Supply, Transmission & Distribution

∆ιεξάγεται: 21/04/2008 - 25/04/2008
Χώρος: Messegelände Hannover ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Deutsche Messe AG
Κατηγορία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΕΡΟ -
Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://www.energy-hannover.de ·
http://www.hannovermesse.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1947

ΤΙΤΛΟΣ:  GENERA
Energy and Environment International Trade Fair

∆ιεξάγεται: 26/02/2008 - 28/02/2008
Χώρος: PARQUE FERIA JUAN CARLOS MADRID ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: IFEMA, Feria de Madrid
Κατηγορία: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ΕΘΝΙΚΟ 
URL: http://www.ifema.es
Επιπλέον στοιχεία: 
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1988
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 12842

ΤΙΤΛΟΣ:  IFAT
International Trade Fair for Water - Sewage - 
Refuse - Recycling (UFI)

∆ιεξάγεται: 05/05/2008 - 09/05/2008
Χώρος: Neue Messe Munich ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Messe München GmbH
Κατηγορία: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.ifat.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1966
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 108966
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 2222

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΤΙΤΛΟΣ:  IFH/INTHERM
Trade Fair for Sanitary, Heating, Air- Conditioning

∆ιεξάγεται: 16/04/2008 - 19/04/2008
Χώρος: MESSEZENTRUM NUREMBERG NUREMBERG
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: GHM Gesellschaft für Handwerksmessen
mbH
Κατηγορία: ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ -
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.ifh-intherm.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1976
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 49029
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 583

ΤΙΤΛΟΣ:  INTERCLIMA + Elec Home & Building
The International Week for Smart Building 
Technologies

∆ιεξάγεται: 05/02/2008 - 08/02/2008
Χώρος: Paris Expo Porte de Versailles ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ
∆ιοργανωτής: Reed Expositions France (Siége Social)
Κατηγορία: ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ -
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.interclimaelec.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1967
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 102620
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 614

ΤΙΤΛΟΣ:  International Exhibition on Energy Efficiency and 
Renewable Energy Sources

∆ιεξάγεται: 07/04/2008 - 10/04/2008
Χώρος: National Palace of Culture Congress Centre Sofia
Sofia  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ιοργανωτής: Via Expo Ltd.
Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://www.viaexpo.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2006

ΤΙΤΛΟΣ:  Istanbul Insulation Fair
∆ιεξάγεται: 06/03/2008 - 09/03/2008
Χώρος: stanbul Expo Center Istanbul  ΤΟΥΡΚΙΑ
∆ιοργανωτής: Ihlas Fuar Hizmetleri
Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΞΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ 
URL: http://www.izolasyonfuari.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2007
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 24068
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 142

ΤΙΤΛΟΣ:  MADE Expo
Milano Architettura Design Edilizia

∆ιεξάγεται: 05/02/2008 - 09/02/2008
Χώρος: fieramilano Milan  ΙΤΑΛΙΑ
∆ιοργανωτής: MADE Eventi srl
Κατηγορία: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΑΛΙΚΑ,
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΤΕΣ -
ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΣΤΕΓΕΣ - ΤΟΙΧΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ 
URL: http://www.madeexpo.it
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2008

ΤΙΤΛΟΣ:  Pipeline Technology/HANNOVER MESSE
Trade Fair for Pipeline Technologies and Systems

∆ιεξάγεται: 21/04/2008 - 25/04/2008
Χώρος: Messegelände Hannover ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Deutsche Messe AG
Κατηγορία: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ,
ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://hannovermesse.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2006
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 

ΤΙΤΛΟΣ:  SMAGUA
International Water & Environment Exhibition (UFI)

∆ιεξάγεται: 11/03/2008 - 14/03/2008
Χώρος: Feria de Zaragoza Zaragoza  ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Feria de Zaragoza
Κατηγορία: ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
URL: http://www.smagua.com
Συχνότητα διεξαγωγής: 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
∆ιεξάγεται από το: 1974
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 24727
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 1582
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ΤΙΤΛΟΣ:  Solar Expo
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ιεξάγεται: 15/05/2008 - 17/05/2008
Χώρος: VERONAFIERE  Verona ΙΤΑΛΙΑ
∆ιοργανωτής: expoenergie
Κατηγορία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ 
URL: http://www.solarexpo.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 1999
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 40000
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 280

ΤΙΤΛΟΣ:  Solar Tech. Fair
Solar & Photovoltaic Exhibition

∆ιεξάγεται: 06/03/2008 - 09/03/2008
Χώρος: Istanbul Expo Center Istanbul  ΤΟΥΡΚΙΑ
∆ιοργανωτής: Ihlas Fuar Hizmetleri
Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
URL: http://www.ihlasfuar.com
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2008 

ΤΙΤΛΟΣ:  TEM-TECMA
International Town Planing & Environment Week

∆ιεξάγεται: 01/04/2008 - 04/04/2008
Χώρος: Parque Ferial Juan Carlos I Madrid  ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: IFEMA, Feria de Madrid
Κατηγορία: ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΡΟ - Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αφορά: ΕΜΠΟΡΟΙ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://www.tecma.ifema.es ·
http://www.tem.ifema.es
Συχνότητα διεξαγωγής: ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
Επισκέπτες προηγούµενης διεξαγωγής: 9025
Εκθέτες προηγούµενης διεξαγωγής: 543

ΤΙΤΛΟΣ:  new energy husum
International trade fair for the use of renewable 
energy sources

∆ιεξάγεται: 13/03/2008 - 16/03/2008
Χώρος: Messe Husum Husum  ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιοργανωτής: Husumer Wirtschaftsgesellschaft mbH & Co.
KG
Κατηγορία: ΞΥΛΟ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφορά: ΚΟΙΝΟ
Εύρος: ∆ΙΕΘΝΕΣ
URL: http://www.new-energy-husum.de
Συχνότητα διεξαγωγής: ΕΤΗΣΙΑ
∆ιεξάγεται από το: 2002
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Εντυπωσιακή υπήρξε η ανταπόκριση των επιχειρηµατικής και
επιστηµονικής κοινότητας στην πρωτοβουλία της 
«Τεχνοεκδοτική» για την καθιέρωση και στη χώρα µας µιας νέας
διεθνούς έκθεσης µε τίτλο «Ecotec ΄08 – Τεχνολογίες περιβάλλοντος» η

οποία θα καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των δραστηριοτήτων, που σκοπό έχουν την
προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  Είναι χαρακτηριστικό ότι
περισσότερες από 50 εταιρίες επιβεβαίωσαν από τώρα τη συµµετοχή τους. 

Η πρώτη διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2008 στο
εκθεσιακό κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής (που βρίσκεται στην Ανθούσα
Αττικής, επί της Αττικής οδού στις εξόδους 14 και 15) έχοντας την  υποστήριξη των
σηµαντικότερων φορέων του χώρου. Ήδη το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΚΑΠΕ έχουν θέσει την
έκθεση υπό την αιγίδα τους. 

Παράλληλα µε την έκθεση και στον ίδιο χώρο, το µηνιαίο περιοδικό «Ecotec» της
«Τεχνοεκδοτική» θα διοργανώσει µε την επιστηµονική υποστήριξη του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ένα τριήµερο Φόρουµ (24-26 Μαΐου) στο οποίο
θα συµµετέχουν παράγοντες του πολιτικού και ενεργειακού τοµέα, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ερευνητές και επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε
συνολικά 6 συνεδρίες θα συζητηθούν θέµατα σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ), τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την
ανακύκλωση, την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση
ενέργειας, τα εναλλακτικά καύσιµα κ.ά. 

Η «Ecotec ΄08 – Τεχνολογίες περιβάλλοντος», θα στεγάσει κατασκευαστές,
αντιπροσώπους και εταιρίες παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύονται στους τοµείς: 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Ενέργεια από τον άνεµο, τον ήλιο, το νερό, τη Γη)
• Ανακύκλωση 
• Οικολογική δόµηση
• ∆ιαχείριση απορριµµάτων
• ∆ιαχείριση αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων
• Αποκατάσταση περιβάλλοντος
• Εξοικονόµηση ενέργειας
• Εναλλακτικά καύσιµα

Έκθεση και Φόρουµ αναµένεται να προσελκύσουν στελέχη, µηχανικούς και τεχνικούς
της βιοµηχανίας, των ∆ήµων,  των µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων, των
κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών µονάδων, υπευθύνους  των τεχνικών
υπηρεσιών των δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων, επενδυτές, µελετητές,
αντιπροσώπους και εµπόρους από όλη την Ελλάδα καθώς και ξένες αντιπροσωπείες. 

Εντυπωσιακή είναι η µέχρι

τώρα ανταπόκριση για την

περιβαλλοντική έκθεση

Ecotec ΄08»

23 - 26 Μαΐου 2008

περισσότερες πληροφορίες

για την έκθεση και τον

οργανωτή στην ιστοσελίδα:

http://www.ecotec.gr
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Η πρώτη πόλη του κόσµου µε µη δενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ξεκινά να
κατασκευάζεται τον επόµενο µήνα στο Αµπού Ντάµπι, το εµιράτο µε τα µεγαλύτερα
αποθέµατα πετρελαίου, και µάλιστα µε την υποστήριξη της WWF.
Το Μάσνταρ, µια κοινότητα 50.000 ανθρώπων ελεύθερη από αυτοκίνητα, θα
εκµεταλλεύεται την αδιάκοπη παροχή λιακάδας της ερήµου και θα περιλαβάνει το
µεγαλύτερο εργοστάσιο υδρογόνου στον κόσµο.
Σχέδιο της παραλληλόγραµµης πόλης από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster and
Partners παρουσιάστηκε τη ∆ευτέρα στο περιθώριο του World Future Energy Summit
που πραγµατοποιείται στην πόλη του Αµπού Ντάµπι, πρωτεύουσας των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων.
Όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί το 2013, οι κάτοικοι θα µετακινούνται στην πόλη των
έξι τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε τρένο αλλά και µε αυτόµατα οχήµατα. «Είναι σαν
οριζόντιοι ανελκυστήρες. Απλά λες που θες να πας και σε µεταφέρει εκεί» δήλωσε στο
Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαλέντ Αουάντ, διευθυντής οικιστικής ανάπτυξης του σχεδίου.
Η πόλη τοποθετήθηκε σε τέτοια θέση ώστε να κλιµατίζεται από τη θαλάσσια αύρα,
ενώ ένα περιµετρικό τοίχος θα προστατεύει από τον καυτό αέρα της ερήµου και το
θόρυβο από το γειτονικό αεροδρόµιο του Αµπού Ντάµπι. To σχέδιο προβλέπει κυρίως
χαµηλή δόµηση µε φωτοβολταϊκά στοιχεία σε κάθε στέγη.
Η πόλη του Μάσνταρ («πηγή» στα αραβικά) εντάσσεται στην ευρύτερη Πρωτοβουλία
Μάσνταρ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση το 2006 και σχεδιάζεται µε τη στήριξη της
περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF.
Η αρχική επένδυση των 15 δισ. δολαρίων θα καλύψει µέρος της κατασκευής της
µεγαλύτερης ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας που λειτουργεί µε υδρογόνο, τελικής
ισχύος 500 Megawatt. Το υπόλοιπο 40% της επένδυσης θα καταβάλουν οι εταιρείες BP
και Rio Tinto.
∆εδοµένης της αφθονίας πετρελαίου, οι επιδόσεις των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
στην ηλιακή ενέργεια είναι σήµερα χαµηλές, παρά την άφθονη λιακάδα. Μόνο τα
παρκόµετρα λειτουργούν µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, ενώ ακόµα και οι ηλιακοί
θερµοσίφωνες σπανίζουν.

¡∂∞

Η πόλη του Μάσνταρ («πηγή»

στα αραβικά) εντάσσεται

στην ευρύτερη Πρωτοβουλία

Μάσνταρ που ανακοίνωσε η

κυβέρνηση το 2006 και

σχεδιάζεται µε τη στήριξη

της περιβαλλοντικής

οργάνωσης WWF.

Ερευνητές των Πανεπιστηµίων Έσεξ και East Anglia στη Βρετανία δηµιούργησαν πρίζες
µε νοηµοσύνη οι οποίες θα καταγράφουν την κατανάλωση ρεύµατος της κάθε
ηλεκτρικής συσκευής του σπιτιού προκειµένου να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες αν και

κατά πόσον υπάρχει αλόγιστη χρήση ηλεκτρισµού. Στόχος του όλου εγχειρήµατος
είναι η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Ένα θέµα το οποίο
στη Βρετανία έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις καθώς, σύµφωνα µε στοιχεία του

βρετανικού οργανισµού εξοικονόµησης ενέργειας, το σύνολο της οικιακής
κατανάλωσης αγγίζει το 1/3 του συνόλου του ηλεκτρικού ρεύµατος ολόκληρης της
χώρας. 

Έτσι κατασκεύασαν έξυπνες πρίζες οι οποίες φέρουν αισθητήρες, που εκπέµπουν
δεδοµένα σχετικά µε τη ροή του ρεύµατος σε ένα κεντρικό σύστηµα µε

ενσωµατωµένη οθόνη. Εκεί εµφανίζονται αναλυτικά όλα
τα στοιχεία µέτρησης, όπως και το σύνολο της ηµερήσιας

κατανάλωσης. Μία από τις σηµαντικότερες εφαρµογές της
κεντρικής µονάδας είναι η δυνατότητα εντοπισµού των
συσκευών που παραµένουν κατά λάθος αναµµένες. Στη

συνέχεια υπάρχουν δύο επίπεδα: ή απλώς ειδοποιεί τον χρήστη υποδεικνύοντας
ποια ακριβώς συσκευή καταναλώνει άσκοπα ρεύµα ή εφόσον έχει
προγραµµατιστεί προχωρεί στην αυτόµατη απενεργοποίησή της. 
Οι πρώτες πρίζες του πράσινου Big Brother αναµένεται να δοκιµασθούν αρχικά

στα εργαστήρια των ιδρυµάτων προτού περάσουν στη µαζική παραγωγή. Παρ' όλα
αυτά, οι επιστήµονες εµφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι καθώς πιστεύουν πως ένα
τέτοιο σύστηµα θα βοηθήσει τους πολίτες ακόµη περισσότερο στην εξοικονόµηση
ενέργειας και χρηµάτων και συνεπώς στην προστασία του πλανήτη. 

Η πρώτη πόλη του κόσµου µε µη δενικές εκποµπές άνθρακα

«Εξυπνες» πρίζες για έναν πράσινο πλανήτη
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Στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 8 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε διηµερίδα µε τίτλο
“Κλιµατική µεταβολή, Πόλη και Κτήριο”, στο Τελλόγλειο Ίδρυµα.

Φορείς διοργάνωσης της εκδήλωσης ήταν η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και
ειδικότερα το Τµήµα Αρχιτεκτόνων, το δίκτυο Ανέλιξη, που είναι ένα δίκτυο
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, καθώς επίσης και η ένωση Καταναλωτών Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Στόχος της ∆ιηµερίδας ήταν να θέσει στις πραγµατικές του διαστάσεις το φαινόµενο
της κλιµατικής µεταβολής. Να διαπιστώσει τη σχέση και επίδραση του σύγχρονου
τρόπου δόµησης στη διατάραξη των φυσικών ισορροπιών. Να αναδείξει τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες, ήπιες τεχνολογίες, η βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική και η εφαρµογή «καθαρών» τεχνολογιών δόµησης στην εναρµόνιση του
κτιριακού τοµέα µε το περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα. Να προβάλει στοιχεία,
θεωρητικά και εφαρµοσµένα, µιας νέας, σύγχρονης αντίληψης και φιλοσοφίας για τη
δόµηση και για την Αρχιτεκτονική.

Στην εκδήλωση εντυπωσίασε η µαζική προσέλευση του κόσµου καθώς και η πληρότητα
των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Νικόλαος Μουτσούλης Α.Ε., εµπορία ξυλείας, ειδών
επιπλοποιίας και ειδών υγιεινής και η εταιρία TERRACON - Τεχνική Εταιρεία,
Α. Βενιαµίν και Σ. Μπάκας Ο.Ε.

Η πρώτη ενότητα της ∆ιηµερίδας αναφέρθηκε στην κλιµατική µεταβολή και στην
ατµοσφαιρική ρύπανση. Ορισµένες από τις σηµαντικές διαπιστώσεις που
διατυπώθηκαν από τους οµιλητές είναι:
Ο άνθρωπος της βιοµηχανικής εποχής γίνεται παράγοντας µε µεγάλη περιβαλλοντική
βαρύτητα. 

Οι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα από το ανθρώπινο γένος αλλοιώνουν τη
σύσταση της ατµόσφαιρας µε ρυθµούς από µία έως δύο φορές ταχύτερα από το
φυσικό ρυθµό αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια σηµαδεύτηκαν από ασυνήθιστα ακραία φαινόµενα σε όλο τον
κόσµο. Οδηγούµαστε σήµερα σε µια ευρεία επιστηµονική συναίνεση ότι η γη έχει ήδη
περάσει σε µια περίοδο κλιµατικής αλλαγής, η οποία θα έχει ευρείες περιβαλλοντικές,
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Οι συντελεστές µεταβολής του κλίµατος και της υποβάθµισης της ποιότητας του αέρα
ταυτίζονται. Η κλιµατική αλλαγή θα οδηγήσει σε συχνότερα επεισόδια ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και κρίνονται ως βάσιµες οι υποψίες ότι η αλληλεπίδραση ατµόσφαιρας –
βιόσφαιρας θα επηρεαστεί επιβαρυντικά όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Η
επιβράδυνση της κλιµατικής αλλαγής και ο περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
αποτελεί σήµερα κύριο αίτηµα για την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν θέµατα σχετικά µε την ενέργεια και το κτίριο
και την τοξικότητα δοµικών υλικών. ∆ιαπιστώθηκε ότι:
Σήµερα η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί όχι µόνο αναγκαιότητα στο πλαίσιο της
βιώσιµης-αειφορικής ανάπτυξης, αλλά και µετρήσιµο µέγεθος στο οποίο οφείλουµε να
ανταποκριθούµε, αν θέλουµε να ελέγξουµε στο ελάχιστο τη ραγδαία κλιµατική
µεταβολή. Κύριοι τοµείς κατανάλωσης ενέργειας είναι ο κτιριακός και ο τοµέας των
µεταφορών. Ο κτιριακός τοµέας προκαλεί πάνω από το 45% των συνολικών εκποµπών
CO2. Τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, ο
φυσικός φωτισµός και ο φυσικός δροσισµός µπορούν να επιφέρουν εξοικονόµηση
ενέργειας κατά µέσο όρο 60% στην Ευρώπη. Η ενεργειακή αποδοτικότητα σε λίγα
χρόνια θα έχει αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη αξία γιατί ενώ προσπαθούµε να
περιορίσουµε το πρόβληµα, είναι ήδη η ώρα να σκεφτόµαστε την προσαρµογή στις
κλιµατικές αλλαγές που ήδη επιτελούνται: τους συχνότερους και εντονότερους
καύσωνες, τις περισσότερες βροχές και πληµµύρες, τις νέες και εντονότερες
πετρελαϊκές κρίσεις, τις κοινωνικές αλλαγές.

¡∂∞

Η Πολυτεχνική Σχολή του

Α.Π.Θ. µε την πρωτοβουλία

του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων,

η ΑΝΕΛΙΞΗ, δίκτυο 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής

και καθαρών τεχνολογιών 

δόµησης και η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.,

Ένωση Καταναλωτών -

Ποιότητα Ζωής
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Με την εισαγωγή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων τα
κτίρια θα πρέπει να είναι συνολικά «καλά», αλλά και «τίµια» και αυτό θα πιστοποιείται
επίσηµα. Η οδηγία δεν θέτει όρια, αλλά την υποχρέωση στον εθνικό νοµοθέτη να τα
θέσει. 

Εξεφρασµένες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδιώξεις αποτελούν:
Η µείωση των θερµικών απαιτήσεων (ζεστό νερό χρήσης, θέρµανση, αερισµός και
ψύξη).

Η µείωση των ενεργειακών φορτίων (βελτίωση βαθµού απόδοσης εγκαταστάσεων).

Η χρήση καυσίµων υψηλότερης ποιότητας και µείωση χρήσης συµβατικών καυσίµων
για περαιτέρω µείωση φορτίων («καθαρός» ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο, ΑΠΕ).

Και σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, η θεσµοθέτηση της κατηγοριοποίησης
της θερµικής άνεσης και της ποιότητας αέρα.    

Η Οδηγία 2002/91 αποτελεί µία πολύ µεγάλη πρόκληση, τουλάχιστον για την Ελλάδα.
Αποτελεί ένα άλµα υπέρβασης 30 σχεδόν ετών και 5 γενεών µηχανικών σε σχέση  µε
τον «παραδοσιακό» κανονισµό θερµοµόνωσης. ∆ηµιουργεί απαιτήσεις στην πολιτική
ηγεσία, στη νοµοθετική εξουσία, στον επιστηµονικό και τεχνικό κόσµο, στη βιοµηχανία
αλλά και στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή τον πολίτη.  

Οι πιο γνωστοί τοξικοί παράγοντες, που ρυπαίνουν τους εσωτερικούς αστικούς χώρους
και τους καθιστούν ανθυγιεινούς, είναι, αφενός, οι φυσικοχηµικοί παράγοντες δηλ. οι
ακτινοβολίες των γρανιτών, ραδονίου και διαφόρων άλλων ηλεκτρικών συσκευών και
αφετέρου οι χηµικοί παράγοντες, όπως είναι το µονοξείδιο του άνθρακα, η φορµόλη, ο
αµίαντος, ο µόλυβδος, τα φθοοριούχα κτλ και οι µικροβιακοί παράγοντες της νόσου
των λεγεωναρίων (κλιµατιστικά), τα ακάρεα κτλ.
Η δεύτερη ενότητα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση αρχιτεκτονικών έργων που
ενσωµατώνουν στο σχεδιασµό τους την περιβαλλοντική λογική:

§ Σχεδιασµός του εξωτερικού φλοιού των κτιρίων και της σχέσης τους 
µε το έδαφος. 
§ Σχεδιασµός και αποτίµηση φιλικής προς το περιβάλλον κατοικίας. 
Μεγάλα νότια υαλοστάσια, τοπικά υλικά, µεγάλη θερµοχωρητικότητα, 
οικολογικές βαφές, διαχείριση και φυσικός καθαρισµός του νερού.

Ο τρόπος που κτίσαµε τις πόλεις µας µετά τη βιοµηχανική επανάσταση και ιδίως µετά
τον πόλεµο έχει περιφρονήσει την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων. Το αίτηµα
της ενεργειακής αυτονοµίας των κτιρίων επανέρχεται στη δεκαετία του '70 και η νέα
διατύπωσή του γίνεται σήµερα. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτής της νέας
εποχής είναι η ενσωµάτωση του αιτήµατος για περιβαλλοντικώς φιλικά κτίρια στο
αισθητικό λεξιλόγιο της νέας αρχιτεκτονικής. Αφορά κυρίως στην επεξεργασία αυτού
που θα ονοµάζαµε «ένδυµα» ή «φλοιό» του κτιρίου αλλά  και στην τολµηρότερη σχέση
του µε τον ευρύτερο χώρο που το περιβάλλει, είτε το «περίβληµα» αυτό είναι η
ατµόσφαιρα είτε το έδαφος. Η Αρχιτεκτονική µπορεί να παραµείνει ή να γίνει ένας
µηχανισµός φιλικής δράσης προς το περιβάλλον. Το κτίζειν δεν είναι µόνον
αναπόφευκτο αλλά µπορεί να γίνει και εργαλείο προς το περιβάλλον φιλικής δράσης.
Κυρίως µπορεί να γίνει ένα εργαλείο που θα µας πείσει ότι η αισθητική και το
περιβάλλον είναι έννοιες συγκοινωνούσες, ακόµη και στις τολµηρότερες εκφάνσεις
της περιπετειώδους σχέσης τους.

Η τρίτη ενότητα για την οικολογική δόµηση περιέλαβε καταρχήν στοιχεία του θεσµικού
πλαισίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα:

Οι ευρωπαϊκές πόλεις και µεγαλουπόλεις χρειάζονται αναδιάρθρωση ή
"αναπροσαρµογή" για να γίνουν πιο αειφόρες. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
ενισχύσει τις θεσµικές ρυθµίσεις µε δέσµη κοινοτικών Οδηγιών  που αφορούν κυρίως
στα κτίρια διαµορφώνοντας νέα δεδοµένα στον τρόπο µελέτης, κατασκευής,
ανακαίνισης και κατεδάφισής τους που θα επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις στις
περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιδόσεις των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων τους. 
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κυρίως των υπαρχόντων κτιρίων [Οδηγία
2002/91] είναι ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς οικονοµικά τρόπους τήρησης των
δεσµεύσεων της ∆ιάσκεψης του Κιότο για την αλλαγή του κλίµατος. Η οδηγία αυτή θα
συµπληρωθεί και από άλλες απαιτήσεις όπως ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων,
δυνατότητα πρόσβασης, στάθµες θορύβου, άνεση, περιβαλλοντική ποιότητα υλικών,
κόστους κύκλου ζωής κτιρίου, καθώς και ικανότητας κτιρίου να ανθίσταται σε
περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως πληµµύρες, καταιγίδες, σεισµοί, αναλόγως της
τοποθεσίας του.

Η πρώτη ενότητα της

∆ιηµερίδας αναφέρθηκε

στην κλιµατική µεταβολή και

στην ατµοσφαιρική ρύπανση.

Στη δεύτερη ενότητα

παρουσιάστηκαν θέµατα

σχετικά µε την ενέργεια και

το κτίριο και την τοξικότητα

δοµικών υλικών.

Η τρίτη ενότητα για την

οικολογική δόµηση

περιέλαβε καταρχήν

στοιχεία του θεσµικού

πλαισίου στην Ευρώπη και

την Ελλάδα.

Η τέταρτη ενότητα

αναφέρθηκε στον αστικό

σχεδιασµό και το πράσινο.

Η πέµπτη ενότητα

περιλάµβανε παρουσιάσεις

κτιρίων βιοκλιµατικού

σχεδιασµού
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Ακολούθησε ανάλυση των βιοκλιµατικών αρχών στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην
Ελλάδα:
Ο προσανατολισµός των οικισµών και των κατοικιών, η περιτοιχισµένη 
αυλή- ηµιυπαίθριος χώρος, τα βαριά δοµικά υλικά (πέτρα, πηλός), η θέση και το
µέγεθος των ανοιγµάτων, τα λιακωτά, ο ηλιασµός και η ηλιοπροστασία,  είναι
ορισµένες από τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού που συναντιούνται στα κτίρια
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και των καθαρών
τεχνολογιών δόµησης και η ενότητα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση ιστορικών και
σύγχρονων παραδειγµάτων της 'αρχιτεκτονικής της γης' από όλο τον κόσµο και την
προβολή των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών του πηλού ως δοµικό υλικό.

Η τέταρτη ενότητα αναφέρθηκε στον αστικό σχεδιασµό και το πράσινο. 

Στον αστικό σχεδιασµό καταγράφηκε η πορεία από τον ιδεαλισµό της δεκαετίας του
1970, που προπαγάνδιζε την µηδενική ανάπτυξη και την επιστροφή στη φύση σε
µικρές αυτοδιαχειριζόµενες κοινότητες, στον πραγµατισµό της συζήτησης για
‘βιώσιµες πόλεις’. Παρουσιάστηκε το παράδειγµα του Freiburg, της γερµανικής πόλης,
όπου οι πολλαπλές περιβαλλοντικά ‘καλές πρακτικές’, µε κυρίαρχη την επένδυση στη
εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, έχουν συνδυαστεί επιτυχώς µε την ρητορική της
οικονοµικής ανταγωνιστικότητας.

Αναπτύχθηκε το φαινόµενο της θερµικής δυσφορίας στις πόλεις της ευρύτερης
µεσογειακής ζώνης και η αντιµετώπισή του µε το αστικό πράσινο και τις παρεµβάσεις
στη µορφολογία των πόλεων, την πυκνότητα δόµησης και τη γεωµετρία των ανοιχτών
χώρων.

Παρουσιάστηκε η µελέτη της δυνατότητας µετριασµού του φαινοµένου θερµικής
νήσου µέσω των φυτεµένων δωµάτων και όψεων των κτιρίων και οι δυνατότητες της
µείωσης των αστικών θερµοκρασιών αν τα υπάρχοντα κτίρια καλυφθούν από φυτά.

Αναπτύχθηκαν µέθοδοι επέκτασης και ενίσχυσης της φύτευσης στεγών και δωµάτων,
οι διαφορές και τα οφέλη τους. 

Η ∆ιηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την πέµπτη ενότητα που περιελάµβανε παρουσιάσεις
κτιρίων βιοκλιµατικού σχεδιασµού και καθαρών τεχνολογιών δόµησης από τον
ελληνικό χώρο. 

Κτιρίων στη Σαντορίνη, στην Άνδρο, στην Κηφισιά Αττικής, στη Χαλκιδική, στη Νέα
Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, στο Παλαιόκαστρο Πολυγύρου. Επίσης µε την παρουσίαση
µελέτης για την περιβαλλοντική αναβάθµιση πυκνοδοµηµένης περιοχής στη
Θεσσαλονίκη. Τέλος µε την παράθεση οικολογικών κατασκευών χαµηλού κόστους
ιδιοκατασκευής και ενίσχυσης της συµµετοχής του χρήστη, των τεχνιτών και των
µηχανικών στην οικοδοµική διαδικασία.

Στόχος της ∆ιηµερίδας ήταν

να θέσει στις πραγµατικές

του διαστάσεις το φαινόµενο

της κλιµατικής µεταβολής.

Να διαπιστώσει τη σχέση και

επίδραση του σύγχρονου

τρόπου δόµησης στην

διατάραξη των φυσικών

ισορροπιών. Να αναδείξει τις

δυνατότητες που

προσφέρουν οι νέες, ήπιες

τεχνολογίες, η βιοκλιµατική

αρχιτεκτονική και η

εφαρµογή «καθαρών»

τεχνολογιών δόµησης στην

εναρµόνιση του κτιριακού

τοµέα µε το περιβάλλον και

τα οικοσυστήµατα. Να

προβάλει στοιχεία,

θεωρητικά και εφαρµοσµένα,

µιας νέας, σύγχρονης

αντίληψης και φιλοσοφίας

για τη δόµηση και για την

Αρχιτεκτονική.



ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ∏Ì·ı›·˜, ŒÓ·ÓÙÈ ∫∆∂√ ª·ÎÚÔ¯ˆÚ›Ô˘, ∆.∫. 590 33, ∆ËÏ.: 23310/42.617
www.metalbeton.gr, e-mail:info@metalbeton.gr
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Η ίδρυση της εταιρίας Ευρωτεχνική εδώ και είκοσι πέντε χρόνια στη Θεσσαλονίκη,
ήταν αποτέλεσµα της δηµιουργικής αναζήτησης έξι νέων επιστηµόνων.
Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία η Ελλάδα, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη
προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της τελευταίας πετρελαιακής κρίσης
που είχε πλήξει τον κόσµο στα τέλη της δεκαετίας του 70. Βασική επιλογή σε
πανευρωπαικό επίπεδο ήταν η εξοικονόµηση ενέργειας. Ανάγκη, που και στις µέρες
µας είναι ακόµη περισσότερο επιτακτική.

Πρωταρχικός λοιπόν στόχος της Ευρωτεχνικής ήταν να παρουσιάσει και να προωθήσει
στην Ελληνική αγορά σύγχρονα ευρωπαϊκά δοµικά υλικά υψηλής ποιότητας που θα
συνεισέφεραν σε αυτόν τον σκοπό.

Τα πρώτα προϊόντα που ενέταξε στην γκάµα των προϊόντων της, ήταν ξύλινα
θερµοηχοµονωτικά εξωτερικά κουφώµατα της Γερµανικής εταιρίας GUTBROD
FENSTER.
Η συνεργασία όµως που σηµατοδότησε τη συµβολή της Ευρωτεχνικής στην ποιοτική
αναβάθµιση της Ελληνικής παραγωγής εξωτερικών κουφωµάτων ήταν η συνεργασία µε
την Γερµανική εταιρία, παραγωγής µηχανισµών ανοιγόµενων-ανακλινόµενων
κουφωµάτων, ROTO FRANK AG µε έδρα την Στουτγκάρδη.

Η εταιρία ROTO FRANK είναι η ηγέτης εταιρία σε πανευρωπαικό επίπεδο σε
µηχανισµούς ανοιγόµενων –ανακλινόµενων κουφωµάτων. Οι µηχανισµοί αποτελούν το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό ενός σωστού θερµοηχοµονωτικού κουφώµατος και αυτοί
που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σε βάθος χρόνου.
Στο πρόγραµµα βέβαια της ROTO περιλαµβάνονται και µία σειρά άλλων προϊόντων
όπως µηχανισµοί για συρόµενα-ανακλινόµενα, πτυσσόµενα (φυσούνες), µηχανισµοί
παντζουριών, κλειδαριές ασφαλείας, µεντεσέδες για συνθετικές πόρτες όπως και µία
πλήρη σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρµογών ασφαλείας και ελέγχου
κουφωµάτων.
Σηµαντικό προϊόν στην γκάµα της ROTO είναι τα φηµισµένα παράθυρα στέγης που
αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τον χώρο κάτω από την στέγη και εξασφαλίζουν την
ασφαλή και άνετη πρόσβαση σ΄αυτήν.

Τελευταίο απόκτηµα στην σειρά των προϊόντων της ROTO είναι τα φωτοβολταϊκά
συστήµατα, που αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας
και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος που είναι και το κυρίαρχο πρόβληµα
της εποχής µας.

Στην διάρκεια της εικοσιπενταετούς διαδροµής της, η Ευρωτεχνική πιστή στον αρχικό
στόχο της να παρουσιάζει στην αγορά πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής ποιότητας
συνεργάζεται µε κορυφαίες Ευρωπαικές εταιρίες όπως η HOPPE AG, HAUTAU,
SIKKENS, ABC, EUROPROFILI, BNP, HTT-PRIMO.

Εκείνο όµως που είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Ευρωτεχνικής, είναι το υψηλό
επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει στους πελάτες της. Ένα καλά
στελεχωµένο τµήµα µε στελέχη υψηλής κατάρτισης και µεγάλης εµπειρίας
εξασφαλίζει στους πελάτες της Ευρωτεχνικής τη σωστή και γρήγορη εφαρµογή όλων
των συστηµάτων που τους προµηθεύει. 

Οι πλήρως οργανωµένες εγκαταστάσεις της, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα
εξασφαλίζουν την επάρκεια των προϊόντων και συνεπώς την άµεση εκτέλεση των
παραγγελιών καλύπτοντας µε τον καλύτερο τρόπο όλο τον Ελλαδικό χώρο.

ROTO
EUROTECHNICA

Φωτοβολταϊκά 
συστήµατα

Πρωταρχικός στόχος της

Ευρωτεχνικής ήταν να

παρουσιάσει και να

προωθήσει στην Ελληνική

αγορά σύγχρονα ευρωπαϊκά

δοµικά υλικά υψηλής

ποιότητος που θα

συνεισέφεραν στην

εξοικονόµηση ενέργειας.

ROTO EUROTECHNICA
Μια εταιρία µε λύσεις στην εξοικονόµηση ενέργειας
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Το εύρος των αντικειµένων που δραστηριοποιείται το τµήµα τεχνικών έργων
περιλαµβάνει: Πυροδιαµερισµατοποίηση χώρων µε τη χρήση αυτόµατων
πυροπετασµάτων & πυράντοχων θυρών, αυτοµατοποίηση εισόδων – εξόδων κτιρίων &
εσωτερικών χωρισµάτων µε τη χρήση αυτόµατων συστηµάτων συρόµενων –
περιστρεφόµενων θυρών.

Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που
αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του
κτιρίου από όσους βρίσκονται µέσα σε αυτό κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα µέτρα
παθητικής πυροπροστασίας  αποτελούν τη δοµική πυροπροστασία του κτιρίου, στα
οποία περιλαµβάνονται:
� Μέτρα για τη µη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου.
� Μέτρα για τη µη εξάπλωση της πυρκαγιάς εκτός του κτιρίου.
� Η επάρκεια και η αντοχή των δοµικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για 

κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του.
� Κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.

ΚΙΝΗΤΑ ΠΥΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ BSV ΤΗΣ CM

Ο διαχωρισµός των κτιρίων σε πυροδιαµερισµατοποίηση αντιµετωπίζεται µε τη χρήση
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ BSV του γερµανικού οίκου CM τα οποία χρησιµοποιούνται
σε µεγάλα ανοίγµατα για πλήρη απόφραξη, διαµερισµατοποίηση χώρων. Τα αυτόµατα
πυροπετάσµατα της CM είναι ρολά από πυράντοχο υαλοΰφασµα τα οποία εγκαθίστανται
στην οροφή του κτιρίου. Κατέρχονται µόνο όταν ενεργοποιηθούν από την πυρανίχνευση του
κτιρίου. Η έναυση καθόδου των πετασµάτων δίνεται από το κεντρικό σύστηµα
πυρανίχνευσης του κτιρίου µέσω ενός σήµατος 24 V  και κατεβαίνουν µέσα σε
χαλύβδινους πλευρικούς οδηγούς  έως το δάπεδο δηµιουργώντας έτσι τον
πυροφραγµό.
Είναι ελεγµένα και πιστοποιηµένα κατά DIN 4102-2, EN 1634-1 (πυράντοχα για 180min
σε 1100ºC). Το υαλοΰφασµα είναι πυράντοχο κατά DIN 4102-2 / A2.
Παρέχεται καπνοστεγανότητα DIN EN 12101-1. Ταξινόµηση: E90-E180

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NINZ

Οι πυράντοχες µεταλλικές θύρες της Ιταλικής εταιρίας NINZ µπορούν να
χρησιµοποιούνται σε ανοίγµατα που ενώνουν πυροδιαµερίσµατα µεταξύ τους ή σε
ανοίγµατα που ενώνουν ένα πυροδιαµέρισµα µε έναν εξωτερικό ή κάποιον άλλο χώρο.
Ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να συνεκτιµηθεί πέραν των πυροδιαµερισµάτων είναι
η εξασφάλιση ασφαλών οδεύσεων διαφυγής για τα άτοµα τα οποία βρίσκονται µέσα στο
κτίριο. Η πυράντοχη θύρα σε συνδυασµό µε την χρήση µπάρας αντιπανικού, µπορεί σε
περίπτωση πυρκαγιάς να συντελέσει ώστε να γίνει έγκαιρη εκκένωση του χώρου από
όσους βρίσκονται µέσα σε αυτόν ακόµη και στην περίπτωση που η θύρα είναι
κλειδωµένη εξωτερικά.
Οι πυράντοχες µεταλλικές θύρες βάσει απαιτήσεων των κανονισµών συνοδεύονται µε
το επίσηµο πιστοποιητικό πυρασφάλειας αναγνωρισµένο από τον ΕΛΟΤ – ΕΣΥ∆ µε
προδιαγραφές κατά UNI 9723.
Οι πυράντοχες µεταλλικές θύρες µπορούν να διαχωριστούν σε τύπο Univer REI60 /
REI120 και Proget REI60 / REI120.
Oι θύρες έχουν γέµιση πετροβάµβακα, πάχους θυροφύλλου 50/60mm αντίστοιχα,
προβαµµένα το/τα θυρόφυλλα, 2 συγκολληµένους µεντεσέδες κλειδαριά, πόµολο πλαστικό
πυράντοχο, λάστιχο θερµοδιογκούµενο, κάσα γαλβανισµένη σχήµατος Γ για τις θύρες τύπου
Univer και σχήµατος Ζ για τις θύρες τύπου Proget αντίστοιχα.

Τυποποιηµένες διαστάσεις θυρών για ανοίγµατα κτιστού: 
Μονόφυλλες: 800 x 2050/2150mm, 900 x 2050/2150, 1000 x 2050/2150, 1350 x
2050/2150mm. 
∆ίφυλλες: 1400/1600/1800/2000mm (π) x 2050/2150mm (υ).

VBH

Βασική φιλοσοφία της VBH

HELLAS A.E είναι η παροχή

ολοκληρωµένων λύσεων που

αφορούν τον καινοτοµικό

τεχνολογικό εξοπλισµό

κτιρίων, µέσω του δικτύου

πωλήσεών της σε µικρά και

µεγάλα τεχνικά έργα,

η παροχή τεχνικά άρτιων

προδιαγραφών κατά τη

µελέτη του έργου, τη

διάθεση των κατάλληλων

προϊόντων εφαρµογής στη

συνέχεια και τέλος η ορθή

εγκατάσταση και τεχνική

υποστήριξή τους. 

VBH HELLAS
Παθητική πυρασφάλεια 
µε πυροπετάσµατα & θύρες πυρασφαλείας

To βασικό πλεονέκτηµα των

θυρών τύπου Univer είναι ότι

η ίδια πόρτα µπορεί να

τοποθετηθεί ως δεξιά ή ως

αριστερή µε απλό γύρισµα

της κάσας και αφαίρεση του

κάτω τµήµατος (κατωκάσι).

ÙÂ‡¯Ô˜ 1 � ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 200834

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞



∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ∞Á¯›·ÏÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ∆.∫. 570 08, ∆.£. 350 ∆ËÏ.: 2310/722.796, 722.229, Fax: 2310/722.145
www.chromal.gr, e-mail: market@chromal.gr

pr
of
ilg
ro
up
12
00
8

∏ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ CHROMAL Â›Ó·È Ë
ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ‚·Ê‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∂ÍÔÏÈÛÌ¤ÓË ÌÂ
˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙÔÎ
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¤ÈÓ·È ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ
ËÌÂÚÒÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙË˜ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi
‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ISO 9001:2000 ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ
Î·ıÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Î·È Ï¤ÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ‚·Ê‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

6 ÁÚ·ÌÌ¤˜·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏/µ
1 ÁÚ·ÌÌ‹ EXPRESS H/B (ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË)

2 ÁÚ·ÌÌ¤˜·ÔÌ›ÌËÛË˜ Í‡ÏÔ˘
¿Óˆ ·fi 300 ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ›

¿Óˆ ·fi 40 ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ Í‡ÏÔ˘

CHROMAL

Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜...



Φωτοσωλήνες και ηλιακός

εξαερισµός έρχονται να

αλλάξουν τα δεδοµένα.

Το κόστος των φωτοσωλήνων

είναι εξαιρετικά χαµηλό

δεδοµένου ότι η απόσβεσή

τους γίνεται σε λιγότερο από

δύο χρόνια.

Κάτι έχει αρχίζει να αλλάζει τα
τελευταία χρόνια στο φωτισµό
βιοµηχανικών και εµπορικών χώρων. 
Τα συνεχώς αυξανόµενα τιµολόγια
της ∆ΕΗ επιβαρύνουν περαιτέρω το
ήδη µεγάλο κόστος για το φωτισµό
που φέρoυν οι επιχειρήσεις. Πάνω
από 50 µεγάλες επιχειρήσεις έχουν 
εγκαταστήσει τους φωτοσωλήνες Solatube της Ktisissol εξοικονοµώντας ενέργεια για
τον φωτισµό από 80% έως 100%. 

Το σύστηµα αποτελείται από έναν διαχύτη φωτός ο οποίος προσαρµόζεται στο ταβάνι
του εκάστοτε χώρου, έναν υπερανακλαστικό σωλήνα ο οποίος προσαρµόζεται είτε σε
επίπεδες είτε σε επικλινείς στέγες και την πατέντα του Solatube Spectralight Infinity
που αυξάνει τη συλλογή φωτός και χρησιµεύει για τη συγκέντρωση ακτίνων ακόµα και
χαµηλής γωνίας καταλήγοντας έτσι σε αύξηση της παραγωγής φωτός µε µηδενική
κατανάλωση ενέργειας. 
Το σύστηµα Solatube µπορεί να αξιοποιηθεί ως µέσο φωτισµού κλειστών χώρων και
θεωρείται ιδανική λύση για αποθήκες, βιοµηχανίες, σχολεία, super market,
νοσοκοµεία, χώρους άθλησης, εκθεσιακούς χώρους κ.ά. Τη νύχτα ο φωτοσωλήνας
λειτουργεί µε µια λάµπα χαµηλής κατανάλωσης που εξοικονοµεί 80% ενέργειας. 

Η εταιρία Beiersdorf Hellas ΑΕ έχει εγκαταστήσει πάνω από 300 φωτοσωλήνες της
Ktisissol µειώνοντας έτσι ουσιαστικά το λειτουργικό της κόστος. 
Το κόστος των φωτοσωλήνων είναι εξαιρετικά χαµηλό δεδοµένου ότι η απόσβεσή τους
γίνεται σε λιγότερο από δύο χρόνια και χωρίς να υπολογίσουµε την επιδότηση 50%
που δίνεται από πολλά προγράµµατα. Κερδισµένο βέβαια βγαίνει και το περιβάλλον. Η
Ktisissol έχει εγκαταστήσει πάνω από 3000 φωτοσωλήνες στην Ελλάδα και έχει
µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 3.000 τόνους το χρόνο. 

Επιπλέον πανεπιστηµιακές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το φως συνδέεται στενά µε
την ανθρώπινη ψυχολογία. Οι φωτοσωλήνες Ktisissol-Solatube µε το φυσικό φως που
διαχέουν, δηµιουργούν ένα όµορφο και δηµιουργικό περιβάλλον µε τέλεια χρωµατική
απόδοση, που αυξάνει τις επιδόσεις των ανθρώπων προστατεύοντας παράλληλα και
την υγεία τους. Το βασικότερο από όλα είναι ότι το φυσικό φως είναι άφθονο. 

Η εταιρεία Ktisissol άρχισε να λειτουργεί το 2000. Σήµερα αποτελεί την µεγαλύτερη
εταιρεία στην Ελλάδα στον τοµέα φωτισµού και εξαερισµού χωρίς ενέργεια. Η συνεχής
και αποκλειστική συνεργασία της Ktisissol µε την Solatube International, της
εξασφαλίζει τις αποδοτικότερες τεχνολογίες φυσικού φωτισµού που υπάρχουν στην
αγορά παγκοσµίως. 

KTISISSOL
Φωτισµός µέσα στα κτίρια χωρίς ενέργεια
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Μια νέα εποχή συνεργασίας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και τη διαχείριση
του περιβάλλοντος.

Η κατανάλωση ενέργειας όπως επίσης και η τιµή του πετρελαίου αυξάνει διαρκώς
καθηµερινά. Πάνω από το 40% της παραγωγής πετρελαίου χρησιµοποιείται γι’ αυτόν
τον σκοπό.

Με σκοπό την αποφυγή αυτής της σπατάλης στο Νότιο Τυρόλο, µια περιοχή στο Βορρά
της Ιταλίας, εδώ και αρκετά χρόνια εφαρµόζεται το πρόγραµµα « casa clima –
climahouse».
Ο στόχος του προγράµµατος, το οποίο εξαπλώνεται σε όλη πλέον την Ιταλία, είναι να
ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε δηµόσια.

Όλα τα κτίρια  που κτίστηκαν µε ενεργειακά κριτήρια και χαρακτηριστικά,
ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

Κατηγορία Α: για κτίρια που καταναλώνουν κάτω από 30kWh / m2 ( π.χ. 3 κυβικά
φυσικού αερίου)
Κατηγορία Β: για κτίρια που καταναλώνουν κάτω από 50kWh / m2

Κατηγορία Γ: για κτίρια που καταναλώνουν µέχρι  70kWh / m2 που είναι και το έλασσον
κατασκευαστικό πρότυπο στο νότιο Τυρόλο.

Για να υπάρχει µέτρο σύγκρισης ο µέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας ενός κανονικού
κτιρίου είναι µεταξύ 120 – 150 kWh / m2.
Οι ενεργειακές απώλειες που προκαλούνται από τα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες
ανέρχεται στο ποσό των 20-25% του συνόλου ενός κτιρίου.

Βασισµένη σε αυτές τις βασικές µετρήσεις ο φορέας της «Casa Clima» επέλεξε την
Finstral σαν συνεργάτη, γεγονός που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα της Finstral
ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές του Φορέα.
Όλα τα κουφώµατα έχουν εξαιρετικούς συντελεστές θερµοηχοµόνωσης και
συµβάλλουν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και στη µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ακόµη και οι βασικές εκδόσεις των κουφωµάτων της Finstral ικανοποιούν όλα τα
κριτήρια της “ClimaHouse” για την κατηγορία Α, που είναι και η υψηλότερη ενεργειακή
κλάση του Φορέα.

Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι η Finstral είναι πεπεισµένη να
συµβάλλει τα µέγιστα στη διατήρηση του περιβάλλοντος
χρησιµοποιώντας τεχνολογίες χαµηλού περιβαλλοντικού
φορτίου και παράγοντας προϊόντα σύµφωνα µε τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ήδη από το 1999 η εταιρεία έχει
πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 για την προστασία του
περιβάλλοντος και την εργασιακή ασφάλεια.
Πολλά νέα προϊόντα θα εκτεθούν σε κλαδικές εκθέσεις στην
Ευρώπη π.χ.

KLIMAHOUSE 2008, Bolzano (από 17 έως 20 Ιανουαρίου)
MADEEXPO 2008, Milano (από 5 έως 9 Φεβρουαρίου)
INFACOMA 2008, Θεσσαλονίκη (από 21 έως 25 Φεβρουαρίου)
ΟΚΟ∆ΟΜΗ 2008, Αθήνα (από 16 έως 20 Απριλίου)
FENSTERBAU 2008, Νυρεµβέργη (από 2 έως 5 Απριλίου)

FINSTRAL
H FINSTRAL ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ «CLIMAHOUSE – Casa Clima»

Μια νέα εποχή συνεργασιών για ένα καλύτερο περιβάλλον
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FINSTRAL

Η σηµασία να έχει
κανείς ενεργειακά

κουφώµατα !

Max De Santis
Area Manager 
N. A. Ευρώπης

FINSTRAL Spa/AG





Η νέα άποψη, η νέα αισθητική
Το κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Η χρήση φυσικών υλικών δεν εξασφαλίζει
µόνο την αναπνοή του αλλά και την µακροβιότητά του. Το αισθητικό αποτέλεσµα είναι
ασύγκριτα υψηλό και το κόστος δηµιουργίας του ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προς τα 
συµβατικά υλικά. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται. 

Η παράδοση ως πρώτη ύλη για το νέο 
Οι τεχνικές δόµησης αλλάζουν και βελτιστοποιούνται διαρκώς. Νέες σύχγρονες ιδέες
δίνουν λύση σε προβλήµατα αντοχής, ∆ιαχρονικότητας και αισθητικής. Η Kourasanit
αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του παρελθόντος και παρουσιάζει την εξέλιξη: υλικά δεµένα
µε την παράδοση, πιο σύγχρονα και πιο επίκαιρα από ποτέ.

Η φύση κτίζει για πάντα
Στεκόµαστε µε δέος µπροστά στο θαύµα των φυσικών υλικών. Η σοφία της φύσης να
δηµιουργεί δοµές ανθεκτικές στο πέρασµα του χρόνου και ευγενικές προς το
περιβάλλον και την αισθητική αρµονία του, είναι το πρότυπο της Kourasanit.
Χρησιµοποιώντας φυσικά υλικά και αρχαίες πολύτιµες συνταγές, η Kourasanit, έπλασε
έναν ολόκληρο κόσµο δόµησης µε κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το
παραδοσιακό κουρασάνι, που χρησιµοποιήθηκε για αιώνες – από την ανέγερση της
Αγίας-Σοφίας µέχρι το γάνωµα των οικιακών συσκευών – αποτελεί έµπνευση για την
Kourasanit  και για τη δόµηση του µέλλοντος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1.Κονιάµατα επάλειψης τύπου Ε & Ε∆
Κονιάµατα επάλειψης τύπου Ε & Ε∆ για τοίχους και δάπεδα. 

� Υλικό το οποίο παράγεται κυρίως από φυσικά υλικά, επιτρέπει τη διαπνοή. 
� Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.
� Εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
� Εφαρµόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε τύπο σοβά, σε βαµµένες επιφάνειες, 

γυψοσανίδες, µπετά, MDF, ξύλο και άλλες επιφάνειες.
� Εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους συστηµάτων θερµοµόνωσης. 
� Είναι ιδανικό για υγρούς χώρους.
� Παράγει διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσµα ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής του.
� Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
� ∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 10lit, 15 lit,25 lit σε ξηρά µορφή.
� Η εφαρµογή ολοκληρώνεται µε την επάλειψη διάφορων τύπων ασταριού, κεριού, 

βερνικιού ή Sealer ανάλογα µε την χρήση.

2. Φυσικές Βαφές τύπου Β
Βαφή, η οποία παράγεται µε βάση φυσικά υλικά

� Φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον.
� Προσδίδει ατµοδιαπερατότητα  στην τοιχοποιία. 
� ∆εν δηµιουργεί φλούδα, δεν σαθρίζει, δεν τρίβεται.
� Εφαρµόζεται σε τοιχοποιίες επιχρισµένες µε kourasanit, σε οποιοδήποτε τύπο 

σοβά, σε βαµµένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, ξύλο, MDF, µπετά και άλλες 
επιφάνειες.

� Εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους συστηµάτων θερµοµόνωσης. 
� Παράγει διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσµα ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής.
� Είναι κατάλληλη για εσωτερικές,εξωτερικές επιφάνειες και για υγρούς χώρους.
� Χαµηλό κόστος. 
� Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
� ∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 10lit, 15 lit, 25 lit σε ξηρά µορφή.
� Η εφαρµογή ολοκληρώνεται µε την επάλειψη διάφορων τύπων ασταριού.
� ∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 10lit, 15 lit, 25 lit σε ξηρά µορφή.
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KOURASANIT

Επιχρίσµατα
µε σεβασµό

στο περιβάλλον

Η Kourasanit αξιοποιεί τη

βαθιά γνώση του

παρελθόντος και παρουσιάζει

την εξέλιξη: υλικά δεµένα µε

την παράδοση, πιο σύγχρονα

και πιο επίκαιρα από ποτέ.
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3. ‘Εγχρωµα επιχρίσµατα
Έτοιµος  έγχρωµος οικολογικός σοβάς. 

� Υδραυλικό επίχρισµα. 
� Καταργεί το βάψιµο.
� ∆εν χρειάζεται συντήρηση.
� ∆ουλεύεται όπως ο κοινός σοβάς.
� Μεγάλη αντοχή στον χρόνο.
� ∆ίνει πολλές διαφορετικές τελικές επιφάνειες ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής.
� Άριστο αισθητικό αποτέλεσµα.

4. Αρµολογήµατα  και ενέµατα 
Έγχρωµα αρµολογήµατα διαφόρων κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων. 

� Για τοίχο ή για δάπεδο.
� Με ψηφίδα ή χωρίς.
� Ποικιλία χρωµάτων. 
� Ποικιλία επιφανειών ανάλογα µε τον τρόπο και το υλικό που θα δουλευτεί. 

5. Αδρανή υδραυλικά κονιάµατα τύπου Κ     

� Αποτελείται από επεξεργασµένα φυσικά αδρανή.
� Χρησιµοποιείται ως αδρανές για επίχρισµα, αρµολόγηµα τοίχου ή δαπέδου, για 

χτίσιµο πέτρας ή τούβλου µε την προσθήκη ασβέστη και τσιµέντου.
� Μπορεί να αποτελέσει υπόστρωµα για βαφές KOURASANIT τύπου Β και κονιάµατα 

επάλειψης τύπου Ε και Ε∆.
� ∆ιάφορες κοκκοµετρίες. 
� Ποικιλία χρωµάτων.
� Εύκολο στην χρήση.
� Χαµηλό κόστος. 

6.Eπεξεργασµένη θηραϊκή γη Τύπου Ε (0-4)

� Χρησιµοποιείται σαν πρόσµικτο του σοβά στο 1ο και 2ο χέρι.
� 1 σακί θηραϊκή γη (18gr) ανά 50kgr τσιµέντο.
� Η πρόσµιξη δίνει αντοχή και υδραυλικότητα, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
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Υλικά φιλικά που αρµόζουν στην βιοκλιµατική θεώρηση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας, φιλικά προς τον άνθρωπο,
φιλικά προς το περιβάλλον, για εξοικονόµηση ενέργειας.

7. Χυτά βοτσαλωτά δάπεδου και τοίχου
Βοτσαλωτά δάπεδα βιοµηχανικού τύπου

� Βότσαλα διαφόρων κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων. 
� Έγχρωµες λείες τσιµεντοκονίες δαπέδων.
� Κατάλληλα για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (διαδρόµους, πυλωτές, 

τοιχοποιίες, περιφράξεις, πεζούλια κα).
� Ποικιλία χρωµάτων.
� Αίσθηση φυσικού δαπέδου. 

8. Χωµάτινα  δάπεδα 

1. Σταθεροποιηµένα δάπεδα για πεζόδροµους και δρόµους.
� Με ενεργές ουσίες, συγκολλητικές φυσικών υλικών.
� Ισχυρό και ανθεκτικό αποτέλεσµα σε ζαχαρί και καφέ χρώµα και άλλα κατόπιν 

παραγγελίας.
2. Χωµάτινα γήπεδα τένις.
3. Χωµάτινοι στίβοι.  

>> KOURASANIT





BUILD

∆οµικά προϊόντα
ποιότητας

Ιδρύθηκε το 1996 και µέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να ξεχωρίσει και να εδραιωθεί στο
χώρο µέσα από µια τεράστια ποικιλία προϊόντων µε τεχνικές προδιαγραφές  ISO 9002. 
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εταιρία έχει αναπτύξει συνεργασία µε κορυφαίες
ιταλικές και γαλλικές εταιρίες, προκειµένου να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
Η εταιρία  BUILD A.E. εισάγει  αλλά και προµηθεύει προϊόντα τα οποία ξεχωρίζουν για
την αξιοπιστία και την ποιότητά τους. 
Κατηγορίες των προϊόντων που εµπορεύεται είναι οι εξής:
- Πλέγµατα πονταριστά γαλβανιζέ πλαστικοποιηµένα - πάνελ 
- Σχάρες γαλβανιζέ - µαντεµένιες - πλαστικές 
- Φρεάτια - µαντεµένια - πλαστικά 
- Υδροροές PVC 
- Καπέλλα θυέλλης - INOX - γαλβανιζέ 
- Χαρτοκολώνες 
- Κανάλια πολυµερικά - πλαστικά 
- Πολυεστερικά - πολυκαρβονικά φυλλα & ρολλά 
- Υαλότουβλα - υαλοπίνακες - υαλόπλακες 
- Φεγγίτες υπογείων 
- Σκάλες σοφίτας 
- Παράθυρα στέγης 
- Αγωγούς κεραµικούς INOX για τζάκια 
- Καµινάδες 
- Πυρότουβλα 
- Τζάκια - ψησταριές - barbeque - φούρνοι 
- ∆εξαµενές INOX πετρελαίου - γαλβανιζέ. 
Επιπλέον η εταιρία ξεχωρίζει για την καινοτοµία της σε ότι αφορά την ποικιλία της σε 
διακοσµητικά τούβλα, κεραµίδια και cotto, τα οποία διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
και σχέδια.

Η COSMΙDOOR µε την απόλυτη εγγύηση των συστηµάτων Schüco είναι ο συνεργάτης που
συνοδεύει την απαίτηση για το καλύτερο προϊόν από το σχεδιασµό έως την παραλαβή. 
Η σύγχρονη τεχνολογία και η εξειδικευµένη τεχνική σε συνδυασµό µε τα κορυφαία υλικά
δηµιουργεί ένα ξεχωριστό κούφωµα. 
Η ποιότητα COSMIDOOR σε 5 βήµατα:
1. Η σωστή επιλογή, που ξεκινά µε τις σωστές συµβουλές! Η COSMIDOOR φροντίζει να
εξακριβωθούν οι πραγµατικές ανάγκες.
2. Προσεγµένη κατασκευή. Τέχνη & τεχνολογία φροντίζουν για να κατασκευαστεί µε
ακρίβεια χιλιοστού το νέο κούφωµα!
3. Ακριβείς παραδόσεις µε συµφωνηµένα ραντεβού. Με συµφωνηµένες προθεσµίες. Με
συνέπεια και αξιοπιστία και µε αντικατάσταση κουφωµάτων σε 1 ηµέρα!
4. Σωστή τοποθέτηση, γιατί δε φτάνει µόνο η καλή κατασκευή! Οι έµπειροι τεχνικοί της
COSMIDOOR φροντίζουν για καθαρή, τέλεια τοποθέτηση. 
5. Ποιοτικός έλεγχος. 
Τα κουφώµατα της εταιρίας COSMIDOOR µε σύστηµατα Schüco προσφέρουν:
- ελκυστικό σχεδιασµό 
- υψηλή θερµοµόνωση
- απολαυστική κατοίκηση
- ανθεκτικότητα και αντοχή
- δυνατότητα εύκολης περιποίησης και καθαρισµού
- µοναδική αίσθηση ασφάλειας
Με τα κουφώµατα Schüco υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για να δηµιουργήσουν
ένα χώρο ελκυστικό από αισθητικής πλευράς, όσο και άνετο, από τεχνικής άποψης.
Όµορφα περιγράµµατα, εξαιρετικά εξαρτήµατα και επιλογές από ένα πλούσιο
χρωµατολόγιο.
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COSMIDOOR

Ποιότητα ζωής
µε εγγυηµένα 

κουφώµατα





ADLER

Με σεβασµό 
προς το ξύλο

Βερνίκια φιλικά προς το

περιβάλλον και τον άνθρωπο,

τα οποία προτείνονται για την

προστατευτική βαφή κάθε

είδους ξύλου  σε κατασκευές

τόσο εξωτερικών όσο και

εσωτερικών χώρων.
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Το  εργοστάσιο βιοµηχανίας βερνικιών ADLER είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής
χρωµάτων, βερνικιών και υλικών προστασίας στην Αυστρία. Η βιοµηχανία ΑDLER µε
έδρα το Schwaz του Τιρόλου, κατέχει στον τοµέα της βαφής κουφωµάτων το 60% της
Αυστριακής αγοράς µε σηµαντικές εξαγωγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ
θυγατρικές εταιρίες σε Γερµανία και Ελβετία συµβάλλουν σε µια πολιτική επέκτασης
σε γείτονες χώρες. 

Σε συνεργασία µε περισσότερα από 300 άτοµα διαχειρίζεται µια παραγωγή 11000
τόνων το χρόνο, ενώ µόνο το 40% των προϊόντων της είναι υδατοδιαλυτικά βερνίκια.
Πάνω από 40 συνεργάτες στον εργαστηριακό τοµέα και στην εξέλιξη των προϊόντων
καθιστούν την ADLER πρωτοπόρα σε ότι αφορά την τεχνική στον τοµέα βαφής ξύλινων
κουφωµάτων.

Μέσω του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου εγγυάται την σταθερή ποιότητα των προϊόντων
της, ο οποίος ξεκινά από τη στιγµή παραλαβής των πρώτων υλών.

Η βιοµηχανία ADLER έχοντας οικολογική συνείδηση και λειτουργώντας µε ευθύνη
απέναντι στο περιβάλλον, ήδη από την δεκαετία του 1970 καταλαµβάνει εξέχουσα
θέση, καθώς οι εργαστηριακές της µελέτες προσαρµόζονται στις ανάγκες της
οικονοµικής και οικολογικής παραγωγής.

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί ότι ήδη από το 1994 τέθηκε σε λειτουργία ένα κέντρο
ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο λειτουργεί παράλληλα µε το
κέντρο βιολογικού καθαρισµού του νερού, το κέντρο δοχείων υλικών παραγωγής και
τους κλιβάνους πολλαπλής χρήσης µε αυτόµατη καταλυτική καύση.

Αναπτύσσοντας λοιπόν µια τόσο αξιόλογη δραστηριότητα και αποτελώντας ένα από τα
πιο µοντέρνα βιοµηχανικά συγκροτήµατα στον ευρωπαϊκό χώρο δίκαια, απέσπασε το
διεθνές πιστοποιητικό υπευθυνότητας RESPONSIBLE- CARE- ZERTIFIKAT.

Ανάµεσα στα προϊόντα που παράγει, βρίσκεται και το Aquawood Holzschutz. Πρόκειται
για ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, το οποίο προτείνεται για
την προστατευτική βαφή κάθε είδους ξύλου σε κατασκευές τόσο εξωτερικών όσο και
εσωτερικών χώρων. Το Aquawood Holzschutz είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του
καθώς καταπολεµεί δραστικά τους µύκητες του ξύλου που προκαλούν την αλλοίωσή
του προς το γκρι- µπλε, ενώ χάρη στις σύγχρονες συνδετικές ουσίες που περιέχει
εγγυάται τη µεγάλη διάρκεια προστασίας κατά των καιρικών συνθηκών. Η εφαρµογή
του γίνεται µε πινέλο, ρολό ή και πιστόλι βαφής χωρίς αραίωση. Προσφέρει άσαρκη
βαφή, βαθέως εµποτισµού µε µεγάλη διαφάνεια και διαύγεια. Σε ότι αφορά τη
µεγαλύτερη αντοχή του στις καιρικές µεταβολές ενδείκνυται η χρήση µεσαίων
αποχρώσεων, καθώς αντανακλούν σε µεγαλύτερο βαθµό την υπεριώδη ακτινοβολία
(UV) του ήλιου.

Στα πλαίσια της οικολογίας και η παραγωγή της υδατοδιάλυτης µαστίχας ξύλου WOOD
MASTIC P340. Συγκεκριµένα πρόκειται για ελαστικό στόκο επιδιόρθωσης ξύλου, ένα
φυσικό προϊόν παραγόµενο από ζωικές και φυτικές κόλες. Το προϊόν δεν περιέχει
διαλυτικά, δεν φλέγεται και δεν είναι τοξικό. Κατέχει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό
ασφαλείας DIR 91.939 JOCE 12.07.91. Είναι αδρανές και δεν χρειάζεται καµία
προφύλαξη η εξαερισµό κατά τη χρήση.

Η βιοµηχανία ADLER µε σεβασµό προς το ξύλο, το οποίο ανάλογα µε τον τρόπο και τον
τοµέα χρήσης απαιτεί σωστή και κατάλληλη προστασία, προσφέρει µια ευρεία γκάµα
προϊόντων στον τοµέα περιποίησής του. Όλα τα προϊόντα περιποίησης ξύλου της
ADLER, είναι προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της καθηµερινότητας και εναρµονισµένα
µε το περιβάλλον. Για την  ADLER η σωστή µεταχείριση των διαφόρων ειδών ξύλου
είναι θέµα εµπιστοσύνης!

ADLER
Το ξύλο είναι ένα υλικό µοναδικό, το οποίο εκπέµπει 
ζεστασιά και ασφάλεια.
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Το ξύλο είναι ένα υλικό µοναδικό, το οποίο εκπέµπει ζεστασιά και ασφάλεια. Για την
προστασία του, η ADLER δηµιούργησε και σας παρουσιάζει την παρακάτω σειρά
οικολογικών χρωµάτων:

- Pullex Impragniergrund Renovierfarbe
- Pullex Plus
- Pullex Renova
- Pullex Color
- Pullex Silverwood
- Pullex High Tech
- Pullex Teakoi
- Pullex Holzoi
- Pullex Holzschutz
- Adler Oblekt- Holzlasur
- Adler Woodcolor
- Aquawood Dickschichtlasur

Σε ότι αφορά την προστασία των ξύλινων κουφωµάτων η βιοµηχανία ADLER µέσω
εργαστηρίων και των σύγχρονων εγκαταστάσεων που διαθέτει, είναι σε θέση να
προσφέρει στον ευρωπαίο καταναλωτή χρώµατα και βερνίκια φιλικά προς των
άνθρωπο και το περιβάλλον! Χρώµατα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες προστασίας και
διακόσµησης µιας σύγχρονης κατασκευής. Χρώµατα άφλεκτα και αδιάβροχα,
κατάλληλα για τη συντήρηση παλαιών και ταλαιπωρηµένων ξύλινων κατασκευών.
Το παχύρρευστο βερνίκι εξωτερικής χρήσης Dickschicht Lasur, καθώς και το
µυκητοκτόνο εµποτισµού και συντηρητικό ξύλων Impragnier Grund, καλύπτουν κάθε
ανάγκη προστασίας των κτιρίων.

>> ADLER

Για την  ADLER η σωστή

µεταχείριση των διαφόρων

ειδών ξύλου είναι θέµα

εµπιστοσύνης!

Τα συστήµατα υαλοπετασµάτων και αιθρίων που χρησιµοποιεί η εταιρία ΑΜΠΑΤΖΗΣ
Αλουµίνιο έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν στοιχεία Photovoltaik Schuco Prosol, ως
πολυχρηστικά στοιχεία, τοποθετούµενα σε κατασκευές αίθριων και πετασµάτων και
παρέχουν κορυφαίες αρχιτεκτονικές ηλιακές λύσεις µε πολλές δυνατότητες
εσωτερικής και εξωτερικής διαµόρφωσης. 
Ως στέγαστρα ηµιδιαφανή αναλαµβάνουν τόσο τη θερµοµόνωση και την
ηλιοπροστασία, όσο και τη σκίαση και την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά
και τη στοχοθετηµένη αξιοποίηση του φωτός.  
Επίσης, σε µεγάλα τµήµατα µε βελτιστοποιηµένες κλίσεις, εξασφαλίζονται υψηλά
επίπεδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από την ηλιακή ενέργεια.   

ΑΜΠΑΤΖΗΣ

Κατασκευές αλουµινίου
που δεχονται

Φ/Β συστήµατα 
της Schuco

Η εταιρία Αµπατζής 

παράγει  πόρτες και

παράθυρα αλουµινίου 

µε ποιότητα και συνέπεια

χρησιµοποιώντας συστήµατα

Schuco ικανοποιώντας έτσι

κάθε απαίτηση στη

κατασκευή από αλουµίνιο.
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Ο Βασίλειος  Τουλουµτσόγλου οικοδόµος από το 1958 δραστηριοποιείται στο δοµικό
χώρο και το 1968 κατασκεύασε την πρώτη του οικοδοµή στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Από τότε και ως το 1979 ολοκλήρωσε µε µεγάλη επιτυχία ένα µεγάλο αριθµό
οικοδοµικών έργων εντός του νοµού Θεσσαλονίκης σε Νεάπολη, Πολίχνη, Τούµπα,
Χαριλάου και Ντεπό. Τα τελευταία του έργα ήταν δύο ιδιόκτητες ξενοδοχειακές
µονάδες στη Μεταµόρφωση Χαλκιδικής.

Το έτος 1999 πατέρας και υιός Σάββας συστήνουν την εταιρία Σάββας Τουλουµτσόγλου
& Σια Ο.Ε. µε αντικείµενο την κατασκευή κάθε είδους οικοδοµικών έργων, έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο αριθµό συγκροτηµάτων, κατοικιών, µονοκατοικιών
παραθεριστικών κατοικιών, επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων έως σήµερα. 

Ένα νέο προϊόν της εταιρίας είναι οι οικολογικές κατοικίες κατασκευασµένες εξ’
ολοκλήρου από πέτρα και ξύλο. Κατοικίες µεγάλης διάρκειας ζωής και µε λιγότερη
συντήρηση. Λόγω της αυξηµένης θερµοµόνωσης που παρέχει η εν λόγω κατασκευή το
κόστος διαβίωσης καθώς και το ενεργειακό κόστος θέρµανσης και ψύξης µειώνεται
δραστικά. Ένας από τους τοµείς που θα οδηγήσει στην υπέρβαση των αδιεξόδων της
οικολογικής κρίσης είναι ο τοµέας της αρχιτεκτονικής και της δόµησης ο οποίος φέρει
και αυτός µεγάλο µερίδιο ευθύνης λόγω της ανεξέλεγκτης δόµησης και των υλικών
κατασκευής. 
Η λύση λοιπόν τον οικολογικών κατοικιών µε φυσικά ανακυκλώσιµα και φιλικά προς το
περιβάλλον και τον άνθρωπο υλικά καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας είναι κάτι
που θα πρέπει να απασχολήσει όλους στο µέλλον για µια καλύτερη οικονοµικότερη και
υγιεινή ζωή, για εµάς και τα παιδιά µας.

Συστήµατα κτιριακών εγκαταστάσεων

Τα συστήµατα θέρµανσης - ψύξης της REHAU χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα
των υλικών που τα απαρτίζουν και τις υψηλές αποδόσεις των συστηµάτων. Ανάλογα µε
τα ειδικά χαρακτηριστικά της κτιριακής εγκατάστασης επιλέγεται το κατάλληλο
σύστηµα τοποθέτησης. 

Το βασικότερο συστατικό στοιχείο των συστηµάτων θέρµανσης – ψύξης της REHAU
είναι ο σωλήνας Rautherm S από πολυαιθυλένιο υψηλής δικτύωσης PE-Xa µε φράγµα
οξυγόνου σύµφωνα µε το DIN 4726. 
Το πλέον διαδεδοµένο σύστηµα θέρµανσης δαπέδου, η πλάκα κόµβων Vario,
προσφέρει ασύγκριτη ευκολία στην τοποθέτηση. Σε συνδυασµό µε τον εύκαµπτο
σωλήνα Rautherm S και τους έτοιµους κόµβους η διάστρωση των κυκλωµάτων µπορεί
να εκτελεστεί και από ένα και µόνο άτοµο. Το σύστηµα Vario είναι κατάλληλο ως
υπόστρωµα τσιµεντοκονίας. ∆ιαθέτει υγροµονωτικό φύλο και αντοχή σε στατικά
φορτία έως και 8000 kg/m2. ∆ιατίθεται και µε ηχοµονωτική επίστρωση 26dB. 
Ένα άλλο επίσης διαδεδοµένο σύστηµα είναι και αυτό της καρφωτής τοποθέτησης
Tacker. Εδώ η τοποθέτηση του σωλήνα γίνεται µε στηρίγµατα που πακτώνονται στην
πλάκα Tacker µε τη βοήθεια ειδικού καρφωτικού εργαλείου. Με αυτόν τον τρόπο
µπορεί να επιλεγεί ελεύθερα το βήµα και η γεωµετρία του κυκλώµατος σωλήνα χωρίς
περιορισµούς. Ένα άλλο πλεονέκτηµα του συστήµατος Tacker είναι ότι διατίθεται και
σε ρολά πάχους 2mm. Σε ειδικές κατασκευές το συνολικό ύψος του συστήµατος
φτάνει τα 650mm.
Ευρέως διαδεδοµένη είναι επίσης η σειρά σωλήνων RAUTITAN (flex και stabil) για
εγκαταστάσεις ύδρευσης – θέρµανσης µε συνθήκες λειτουργίας 10bar και 95οC
ταυτόχρονα και πιστοποίηση νερού χρήσης. Στην αποχέτευση χρησιµοποιείται η σειρά
RAUPIANO µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ηχοµόνωσης.  

Τα προϊόντα της REHAU εκτός από την αποδεδειγµένη ποιότητα και αντοχή στο χρόνο
παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 
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Οικολογικές κατοικίες

κατασκευασµένες εξ’

ολοκλήρου από πέτρα και

ξύλο µε µεγάλη διάρκεια

ζωής και µε λιγότερη

συντήρηση.

ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆όµηση για ποιότητα ζωής που συµβαδίζει µε το περιβάλλον.

REHAU

Οι νέες τάσεις στον

κατασκευαστικό τοµέα

φέρνουν στο προσκήνιο το

νέο σύστηµα θέρµανσης –

ψύξης ξηρής δόµησης. Το

σύστηµα αυτό αποτελείται

από έτοιµες δοµικές µονάδες

µε δυνατότητα τοποθέτησης

σε τοίχους και οροφές. 
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Η REHAU από το έτος ίδρυσής της, το 1948, προωθεί παγκοσµίως καινοτοµίες που
βασίζονται στα πολυµερή υλικά και αποτελούν εργαλείο τόσο για τον επαγγελµατία
όσο και για τον ιδιώτη. Σήµερα η REHAU µέσω των θυγατρικών της, εκπροσωπείται σε
170 γεωγραφικά σηµεία απασχολώντας περισσότερα από 15.000 άτοµα παγκοσµίως.
Η πολυετής εµπειρία της στα συστήµατα πολυµερών υλικών την καθιστά κυρίαρχη σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η REHAU  ανέπτυξε προϊόντα, τα οποία έχουν εφαρµογή σε
κλάδους:
- Τεχνολογία Οικοδοµής
- Αυτοκινητοβιοµηχανία
- Βιοµηχανία
Ο συνδυασµός ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων και η απλοποίηση του παγκόσµιου
δικτύου διανοµής της, καθώς και το άρτια καταρτισµένο προσωπικό της, καθιστά την
REHAU σε έναν ανεξάρτητο και έµπιστο συνεργάτη µε υψηλά ποιοτικά standard.
Το 1977 η REHAU προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής της στην Ελλάδα µε έδρα την
Αθήνα, ενώ από το 2004 λειτούργησε και το υποκατάστηµά της στην Θεσσαλονίκη. Η
REHAU Ελλάδας εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έχοντας αναπτύξει ένα
σύγχρονο Logistic-Center, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την άµεση
διαθεσιµότητα των προϊόντων της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Ένας από τους επιτυχηµένους κλάδους της REHAU είναι και ο κλάδος Τεχνολογίας
Οικοδοµών. Η REHAU αναπτύσσει προϊόντα και προσφέρει λύσεις, οι οποίες έχουν
εφαρµογή στην κατασκευή κατοικιών, ιδιωτικών και δηµοσίων χώρων καθώς και έργων
υποδοµής. 
Ο κλάδος Τεχνολογία Οικοδοµής περιλαµβάνει τους εξής τοµείς:

Τοµέας συνθετικών κουφωµάτων
Συστήµατα προφίλ PVC για παράθυρα, ρολά, παντζούρια, εξώπορτες, αίθρια,
προσόψεις.

Τοµέας εξωτερικών δικτύων
Συστήµατα σωλήνων υπονόµων και οµβρίων, σωλήνων αποστράγγισης, διαχείρισης
υδάτων, σωλήνων πόσιµου νερού και φυσικού αερίου και τηλεθέρµανσης,
γεωσυνθετικά υφάσµατα.

Τοµέας κτιριακών εγκαταστάσεων
Συστήµατα ενδοδαπέδιας και επίτοιχης θέρµανσης – ψύξης
Συστήµατα εγκαταστάσεων πόσιµου νερού και θέρµανσης (RAUTITAN)
Συστήµατα ηχοµονωτικής αποχέτευσης (RAUPIANO) και κεντρικού καθαρισµού (VACUCLEAN).
Ολοκληρωµένα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακά, γεωθερµία,
διαχείριση υδάτων).

Η REHAU µε υψηλό το αίσθηµα της ικανοποίησης του πελάτη, τον στηρίζει σε όλα τα
στάδια από την µελέτη µέχρι και την υλοποίηση, προσφέροντας πάντα άµεσες και
εφαρµόσιµες λύσεις στις κατασκευές. 

Η REHAU µέσω των

θυγατρικών της,

εκπροσωπείται σε 170

γεωγραφικά σηµεία

απασχολώντας περισσότερα

από 15.000 άτοµα

παγκοσµίως.

REHAU
Θερµοµόνωση και εξαερισµός 
επαναπροσδιορίζουν τον ενεργειακό εκσυγχρονισµό.
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Μέχρι και 30% περισσότερη κατανάλωση ενέργειας απαιτείται για τη διασφάλιση
κατάλληλων συνθηκών θερµικής άνεσης και ποιότητας αέρα στα κτίρια στην Ελλάδα,
τα οποία διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητά τους «πάσχουν» από έλλειψη επαρκούς
µόνωσης, ιδιαίτερα όσα κατασκευάστηκαν πριν από το 1980. Το πρόβληµα αυτό  θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί σταδιακά τόσο στα δηµόσια, όσο και στα ιδιωτικά κτίρια, εν
όψει της εφαρµογής σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία σύντοµα θα ενταχθεί στην
ελληνική νοµοθεσία. Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει τον σχεδιασµό και την
κατασκευή ενεργειακά αποδοτικότερων κτιρίων, που διασφαλίζουν συγκεκριµένες
συνθήκες ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος για τους χρήστες εξοικονοµώντας
ενέργεια και επιβάλλει την σήµανση των κτιρίων µε ένα δελτίο ενεργειακής
ταυτότητας. 
Κατανάλωση ενέργειας
- Η πληµµελής εφαρµογή του κανονισµού θερµοµόνωσης οδηγεί σε κατανάλωση
ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% περισσότερο. 
- Η εφαρµογή της οδηγίας κρίνεται σηµαντική, καθώς στα κτίρια γίνεται η κατανάλωση
του 40% της ενέργειας της χώρας, ενώ µέσα σε αυτά ο άνθρωπος δαπανά το 80-85%
της ζωής του. Γεγονός είναι ότι µόνο το 20% των κτιρίων εξοικονοµεί ενέργεια, όταν η
θερµοµόνωση κατέστη υποχρεωτική το 1979.
Μετρήσεις που έγιναν για τα κτίρια της Β. Ελλάδας, δείχνουν:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
πριν το 1980 µέσος όρος 150KWH/m²
µε εφαρµογή κανονισµού Θερµοµόνωσης µέσος όρος 80KWH/m²
Αποτέλεσµα:
Μελέτες δείχνουν ότι το λεγόµενο σύνδροµο των ασθενούντων κτιρίων µε κακής
ποιότητας αέρα, επιφέρει µακροχρόνιες επιπτώσεις στην ευεξία του ανθρώπου, στην
υγεία του (αλλεργικές αντιδράσεις), αλλά και στην απόδοσή του.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μείωση των απωλειών ενέργειας στο κτίριο, µπορείτε να πετύχετε µε τα υψηλής
ποιότητας θερµοµονωτικά συστήµατα παραθύρων και προσόψεων REHAU. Η χρήση σας
εξασφαλίζει εγγυηµένα τις βέλτιστες τιµές θερµοµόνωσης και άριστες συνθήκες
ατµόσφαιρας εσωτερικού χώρου. Η θερµότητα παραµένει εκεί ακριβώς που πρέπει,
δηλαδή στο εσωτερικό του σπιτιού. Ταυτόχρονα ο χώρος αερίζεται αυτοτελώς, έχοντας
τοποθετήσει στα κουφώµατά το  REHAU AIR COMFORT, ένα αυτορυθµιζόµενο σύστηµα
εξαερισµού µε αυτόµατο περιοριστή εισαγωγής αέρα, που εξασφαλίζει τον αναγκαίο
αερισµό, χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. 

Τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό:
•Η τεχνολογία πολλαπλών θαλάµων
•Σύστηµα αυτόµατου αερισµού
•Σύγχρονα µονωτικά υλικά
•Κατασκευή µε θερµικά διαχωρισµένο οπλισµό
•Η χρήση κατάλληλης υάλωσης
•Η σωστή τοποθέτηση
Εξασφαλίζουν το µεγαλύτερο µέρος του επιθυµητού αποτελέσµατος!

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να υπολογίσετε την κατανάλωση ενέργειας στον
χώρο σας είναι ο ακόλουθος τύπος. 

Τρόπος υπολογισµού µέσης τιµής κατανάλωσης ενέργειας: 
(κατανάλωση Χ 10 - άτοµα Χ 1000)/Κατοικήσιµη επιφάνεια σε m2

Παίρνετε τον δείκτη κατανάλωσης ενέργειας (για πετρέλαιο λίτρα/έτος και για φυσικό
αέριο m3/έτος) και τον πολλαπλασιάζεται Χ 10. Σε περίπτωση που µε τον τρόπο αυτό
σας παρέχεται και ζεστό νερό, αφαιρείται την τιµή 1000 ανά άτοµο. ∆ιαιρείται το
αποτέλεσµα δια της επιφάνειας του χώρου σε m2. Το αποτέλεσµα αποτελεί έναν µέσο
όρο κατανάλωσης ενέργειας στον χώρο. Η τιµή αυτή αποτελεί µία πρώτη εκτίµηση. Εάν
το αποτέλεσµα είναι κάτω από 120, υπάρχει ήδη ένα καλό επίπεδο ενεργειακής
κατανάλωσης. Σε περίπτωση που υπερβαίνει το 120, θα πρέπει να αναζητηθούν
επειγόντως τρόποι µείωσης των απωλειών.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Η REHAU µέσω των

συστηµάτων µόνωσης και

εξαερισµού των προϊόντων

της, αποτελεί καταλυτικό

παράγοντα µείωσης της τιµής

κατανάλωσης ενέργειας. 

>> REHAU

Εξοικονόµηση ενέργειας και οικονοµία.
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Οι ενεργειακές πηγές – ουσιαστικά το πετρέλαιο – έπαψαν να είναι φτηνές και όλοι
συνειδητοποιούµε πλέον τη µεγάλη σηµασία της θερµοµόνωσης στην εξοικονόµηση
ενέργειας. 
Γνωρίζετε ότι µπορούν να µειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση έως και
30%, αλλάζοντας απλώς παράθυρα; ∆είτε πως.

-  Τα συνθετικά κουφώµατα προσφέρουν εξοικονόµηση 8-10% σε σχέση µε 
ένα απλό κούφωµα 
-   Η θερµοδιακοπή στα κουφώµατα αλουµινίου προσφέρει εξοικονόµηση 
3-5% σε σχέση µε ένα απλό κούφωµα αλουµινίου.

Τα κουφώµατα έχουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρµανση και
ψύξη των χώρων γιατί από αυτά µεταφέρεται µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειµώνα
χάνεται θερµότητα από µέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερµότητα
από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε
τη χρήση κατάλληλα κατασκευασµένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. Τα
παράθυρα αυτά θα πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και κουφώµατα µε καλές
θερµοµονωτικές ιδιότητες και επί πλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να
εµποδίζουν τη διαφυγή θερµότητας από χαραµάδες, οι οποίες µπορεί να επιφέρουν
σηµαντικές απώλειες θερµότητας, όπως παρατηρείται σε κτίρια κακής κατασκευής ή
παλαιά.

Εκτός από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιφέρουν τα παράθυρα µε διπλά τζάµια
λόγω µειωµένων θερµικών ανταλλαγών µε το περιβάλλον, παρουσιάζουν και µια σειρά
από πλεονεκτήµατα, όπως: µειώνουν την ακτινοβολία από ή προς τον εσωτερικό χώρο
καθώς παρουσιάζουν επιφανειακή θερµοκρασία πλησιέστερη µε αυτή των άλλων
επιφανειών του χώρου και περιορίζουν τα ρεύµατα του αέρα κοντά στο παράθυρο µε
αποτέλεσµα να προσφέρουν βελτιωµένες συνθήκες θερµικής άνεσης, αποτρέπουν τη
συµπύκνωση υδρατµών το χειµώνα στην επιφάνειά τους, αλλά και µειώνουν το
θόρυβο. 

Στα νέα κτίρια είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνει η κατάλληλη µελέτη που θα µας
εξασφαλίσει σωστή θερµοµόνωση και καλό εσωτερικό περιβάλλον.
Γι αυτό η COMPACT προτρέπει σε αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών
κουφωµάτων, µε νέα που διαθέτουν καλής ποιότητας πλαίσιο και διπλά τζάµια, το
οποίο έχει µεν κόστος αλλά επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Τα συνθετικά κουφώµατα

προσφέρουν εξοικονόµηση

8-10% σε σχέση µε 

ένα απλό κούφωµα 

Η θερµοδιακοπή στα

κουφώµατα αλουµινίου

προσφέρει εξοικονόµηση 

3-5% σε σχέση µε ένα απλό

κούφωµα αλουµινίου.

COMPACT
Εξοικονόµηση ενέργειας.
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Είναι µη κυβερνητικός

οργανισµός και έχει νοµική

µορφή αστικής µη

κερδοσκοπικής εταιρείας. 

Σήµερα δραστηριοποιείται

κυρίως στην Ξάνθη, την

Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την

Κρήτη και τις Κυκλάδες.

ΑΝΕΛΙΞΗ
Ενα πανελλήνιο δίκτυο για την προώθηση 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού

Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι ένα δίκτυο αρχιτεκτόνων, µηχανικών, επιστηµόνων άλλων ειδικοτήτων
και πολιτών. ∆ηµιουργήθηκε για να προωθήσει την διάδοση του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού και των καθαρών τεχνολογιών δόµησης, καθώς και την εξάπλωση των
εφαρµογών τους. Επίσης για να διερευνήσει και να αναπτύξει νέες τεχνολογίες
δόµησης, που να εναρµονίζονται µε το περιβάλλον και που είναι φιλικές προς τη ζωή. 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ ιδρύθηκε το 1994 και ανασυγκροτήθηκε το 2006 µε την µορφή
πανελλήνιου δικτύου προκειµένου να συµβάλει στην αναπλήρωση του αναχρονιστικού
κενού οικολογικής δόµησης στην Ελλάδα. Είναι µη κυβερνητικός οργανισµός και έχει
νοµική µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας. 
Σήµερα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ξάνθη, την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κρήτη
και τις Κυκλάδες. 

Το κλίµα στη γη πάντα µεταβαλλόταν. Πάντα όµως µε ρυθµούς, που σχεδόν όλες οι
µορφές της ζωής µπορούσαν να τους παρακολουθήσουν και  να προσαρµοστούν σε
αυτούς,  χωρίς να καταστραφούν.
Οι ρυθµοί της και η έκταση των φαινοµένων που προκαλεί  δεν προλαβαίνουν να
αντιµετωπιστούν από τα οικοσυστήµατα. Η σύγχρονη κλιµατική µεταβολή διαφέρει,
γιατί δεν είναι αποτέλεσµα φυσικών ανακατατάξεων αλλά συνέπεια της βίαιης
ανθρώπινης παρέµβασης στις φυσικές ισορροπίες.
Ο κτιριακός τοµέας είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συντελούν
στην αποσταθεροποίηση του κλίµατος. Τα κτίρια αποτελούν τον µεγαλύτερο
καταναλωτή ενέργειας στον “αναπτυγµένο” κόσµο. Καλύπτουν το 40% της συνολικής
ενεργειακής ζήτησης για θέρµανση, φωτισµό και  ψύξη. Εκπέµπουν το 50% των
αερίων του θερµοκηπίου. Το µεγαλύτερο ποσοστό των οικοδοµικών υλικών που
χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη δόµηση είναι προϊόντα της «βαριάς» χηµικής
βιοµηχανίας του πετρελαίου.

Τα κτίρια και οι πόλεις µπορούν να αλλάξουν µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο. 
- Με σωστό προσανατολισµό µπορούν να θερµαίνονται από τον ήλιο.
- Με πλήρη ηλιοπροστασία, µε σωστό σχεδιασµό των ανοιγµάτων, καθώς και µε τη    

χρήση οικοδοµικών υλικών κατάλληλου βάρους µπορούν να ψύχονται χωρίς 
κλιµατισµό.

- Με φύτευση των υπαίθριων χώρων, των δωµάτων, των στεγών και των όψεών, 
µπορούν να εκπέµπουν οξυγόνο και να ανακυκλώνουν τα καυσαέρια.

Είναι δυνατόν, άµεσα, χωρίς την παραµικρή αύξηση του κόστους κατασκευής, να
σχεδιάσουµε τα κτίρια και να ανασυγκροτήσουµε τις πόλεις εφαρµόζοντας τις αρχές
της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής.

Βιοκλιµατική κατοικία καθαρών τεχνολογών αρχ. Έλλη Γεωργιάδου



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για το
σωστό και αποτελεσµατικό
σχεδιασµό και προγραµµατισµό
των επιδοτούµενων
επενδύσεων είναι η
ολοκληρωµένη ενηµέρωση των
επιχειρηµατιών και των
στελεχών τους για τις διατάξεις
του αναπτυξιακού νόµου και η
κατανόηση αυτών, µε σκοπό
τόσο την λήψη των βέλτιστων
αποφάσεων που αφορούν τα
επενδυτικά σχέδια, όσο και την
καλύτερη, αποδοτικότερη και
χωρίς προβλήµατα συνεργασία
µε τους εξωτερικούς
συνεργάτες-συµβούλους κατά
την υποβολή και διαχείριση των
επιδοτούµενων επενδύσεων. 

άρθρο:

Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος, ΜΒΑ

TARGET BUSINESS SOLUTIONS
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Ο αναπτυξιακός νόµος 3299/2004, της περιόδου 2007-2013 είναι σε ισχύ µετά την
έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων και θεωρείται ελκυστικός καθώς:

� Αποσυνδέεται η δηµιουργία και ο αριθµός των θέσεων εργασίας από το ύψος της 
ενίσχυσης.

� Το ποσοστό επιδότησης µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανέλθει στο 60% του 
προϋπολογισµού της επένδυσης. 

� Το ελάχιστο ύψος της ίδιας συµµετοχής ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισµού 
του επενδυτικού σχεδίου.

� Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή για όλο το έτος.
� Ενισχύονται υπό προϋποθέσεις και οι εµπορικές δραστηριότητες.
� Η εκταµίευση της επιδότησης γίνεται σε δύο δόσεις µε δυνατότητα λήψης 

προκαταβολής ίσης µε το 50% της επιδότησης. 
� Επιδοτείται η αγορά γηπέδου από τις µικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση της 

επένδυσης.
� Ενισχύεται το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των µικρών επιχειρήσεων για τα 

πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας τους.  

Η δυνατότητα ενίσχυσης των επενδύσεων των επιχειρήσεων από το νέο αναπτυξιακό
νόµο 3299/2004 εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον αποτελεσµατικό συνδυασµό:

α) της επιχείρησης, για:
- τον αποδοτικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των επιδοτούµενων επενδύσεων, 
- την υποστήριξη της βιωσιµότητας της επένδυσης,  
- την τεκµηρίωση εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων της επένδυσης,
- την τεκµηρίωση επάρκειας των απαραίτητων άυλων και υλικών πόρων για την   

υλοποίηση της επένδυσης, 
- την τεκµηρίωση της αξιοπιστίας της για την υλοποίηση της επένδυσης (θετικά 

ιστορικά οικονοµικά στοιχεία, ανοδικοί ρυθµοί ανάπτυξης, υλοποίηση επενδύσεων, κλπ),
- την τεκµηρίωση της οργανωτικής και διοικητικής επάρκειας συµµετοχής, διαχείρισης 

και υλοποίησης της επένδυσης.  

β) του συµβούλου, για:
- την επιλογή του βέλτιστου συνδυασµού των επενδυτικών δράσεων για την 

εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσµατος, 
- την πλήρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση της επιχείρησης για τις όλες διατάξεις του 

αναπτυξιακού νόµου (προϋποθέσεις συµµετοχής, περιορισµοί, κλπ) και την 
αποτελεσµατική διαχείριση των «επικίνδυνων» σηµείων, 

- τη σύνταξη πλήρους οικονοµοτεχνικής µελέτης τεκµηρίωσης της επένδυσης,
- την τήρηση όλων των τυπικών προδιαγραφών του αναπτυξιακού νόµου (µεθοδολογία 
συγγραφής, χρήση προτύπων, δοµή φακέλου, δικαιολογητικά, κλπ.),

- την τεκµηρίωση των κρίσιµων σηµείων που βαρύνουν σηµαντικά στην αξιολόγηση και 
επιλογή των προτάσεων, 

- τη συστηµατική παρακολούθηση της επένδυσης κατά την υλοποίηση, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του αναπτυξιακού νόµου για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων 
µείωσης της επιδότησης. 

Ο αναπτυξιακός νόµος 3299/2004 επιδοτεί υπό ίδρυση, νεοϊδρυόµενες ή υφιστάµενες
επιχειρήσεις για τη δηµιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισµό µονάδων µε τις παρακάτω
δραστηριότητες:
- κτηνοτροφία - παραγωγή αδρανών - εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων
- µεταποίηση - υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας - εµπόριο - τουρισµό
- παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - ανακύκλωση υλικών 
- πληροφορική - parking, κλπ.

< Η εταιρία συµβούλων

«Γ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.

ΜΑ∆ΕΜΛΗΣ ΟΕ» µε το

διακριτικό τίτλο «TARGET

business solutions»

ιδρύθηκε το 2004 στη

Θεσσαλονίκη µε στόχο την

παροχή υψηλής ποιότητας

και προστιθέµενης αξίας

συµβουλευτικών υπηρεσιών

οργάνωσης σε Μικροµεσαίες

επιχειρήσεις όλων των

παραγωγικών κλάδων όπως

αγροτικές εκµεταλλεύσεις

και αγροτικοί συνεταιρισµοί,

µεταποιητικές, εµπορικές και

τουριστικές επιχειρήσεις,

παραγωγικές µονάδες,

κατασκευαστικές εταιρίες,

εταιρίες παροχής υπηρεσιών,

ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς και

ιδιώτες επενδυτές     >
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Πιο ελκυστικός και µε µεγαλύτερα κίνητρα

ΜΕΡΟΣ Α’

- Γενικά Στοιχεία
- Επιλέξιµες Επιχειρήσεις

- Ζώνες Επιδότησης
- Ενισχυόµενες ∆απάνες
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Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις των επενδύσεων
στην µεταποίηση και στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας- εµπόριο.

Α. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηµατοδότηση όλο το έτος, στις
∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών, στη ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο Ελληνικό Κέντρο
Επενδύσεων ΑΕ, στη Γ. Γ. Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα µε το ύψος
του προϋπολογισµού και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου.
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που ασκούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν
επενδυτικά στην µεταποίηση και  αφορούν τουλάχιστον µία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
- δηµιουργία νέας µονάδας, 
- επέκταση υπάρχουσας µονάδας, 
- διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
- θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.

α. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αµιγώς παροχή
υπηρεσιών προς τρίτους (3PL – Third Party Logistics).
Η σχέση που διαµορφώνεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος
είναι: 
ΠΠωωλληηττήήςς    �� εεττααιιρρεείίαα  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  �� ττεελλιικκόόςς  δδιικκααιιοούύχχοοςς..
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας, 

α) παραλαµβάνει και αποθηκεύει τα προϊόντα από τον πωλητή για λογαριασµό του 
τελικού δικαιούχου στον οποίο ανήκει  και η κυριότητα των προϊόντων αυτών, 
β) τα συσκευάζει, τα ταξινοµεί αξιοποιώντας τα ολοκληρωµένα συστήµατα 
πληροφορικής και στη συνέχεια, 
γ) ανεφοδιάζει τους τελικούς δικαιούχους, ανάλογα µε το είδος και τον χρόνο των 
δηµιουργούµενων αναγκών τους.  

β. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς
την δική τους (π.χ. εµπορική, µεταποιητική) δραστηριότητα.
Η σχέση που θα διαµορφώνεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος
είναι: 
ΠΠωωλληηττήήςς  �� εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππ..χχ..  ππώώλληησσηηςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ((ττµµήήµµαα  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  ++  εεµµπποορριικκόό
κκααττάάσσττηηµµαα  σσυυννααλλλλααγγώώνν  µµεε  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς))..
Μία επιχείρηση πώλησης προϊόντων π.χ. αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, ένα µεγάλου
µεγέθους κατάστηµα µε είδη ρουχισµού ή τροφίµων κλπ, η οποία προκειµένου να
εκσυγχρονίσει την διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και διανοµής των
εµπορευµάτων της υλοποιεί επενδυτικό πρόγραµµα εφοδιαστικής αλυσίδας
παρέχοντας ουσιαστικά υπηρεσία στα τµήµατα ή στο τµήµα των εµπορικών
συναλλαγών. 
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Η δηµιουργία χώρου εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά ξεχωριστή εκµετάλλευση, είναι
ένα κέντρο κόστους για την εταιρεία και η αποτίµηση της υπηρεσίας αυτής αποτελεί
ένα ποσοστό στην εµπορική αξία των πωλούµενων προϊόντων. 

γ. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προµήθεια,
παραλαβή και αποθήκευση εµπορευµάτων σε σύγχρονες µονάδες (αποθήκες) και
την µεταπώλησή τους.
Η σχέση που θα διαµορφώνεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος
είναι: 
ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  ήή  ΠΠρροοµµηηθθεευυττήήςς  �� εεππιιχχεείίρρηησσηη  ((εεµµπποορριικκήή,,  µµεεττααπποοιιηηττιικκήή  κκλλππ..))  πποουυ  ααπποοκκττάά  ττηηνν
κκυυρριιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  τταα  µµεεττααππωωλλεείί  σσεε  �� ττεελλιικκοούύςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς..

Γ. ΖΩΝΕΣ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού νόµου, η Ελλάδα κατανέµεται στις
παρακάτω 3 ζώνες:
Περιοχή Α΄: Νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 
Περιοχή Β’: Νοµοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), Νοµοί της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), Νοµοί της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου),  Νοµοί της
Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), Νοµοί της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), Νοµοί
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς),
Νοµοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας).
Περιοχή Γ’: Νοµοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας,
∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), Νοµοί της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), Νοµοί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου,
Σάµου), Νοµοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας),  Νοµοί της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ 1

Κατηγορία επιδότησης Ποσοστά επιδότησης (%)

περιοχές Α Β Γ
Επενδυτικά σχέδια στην
παροχή υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Επιχορήγηση ή/και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και/ή Επιχορήγηση κόστους
δηµιουργούµενης
απασχόλησης

20 30 40

Φορολογική απαλλαγή 60 100 100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ 2

Κατηγορία επιδότησης Ποσοστά επιδότησης (%)

περιοχές Α Β Γ
Επενδυτικά σχέδια στην
παροχή υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Επιχορήγηση ή/και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και/ή Επιχορήγηση κόστους
δηµιουργούµενης
απασχόλησης

15 25 35

Φορολογική απαλλαγή 50 100 100

Αποστολή της TARGET είναι η

παροχή αποδοτικών

επιχειρηµατικών λύσεων

στους πελάτες της µε όπλο

την τεχνογνωσία και την

εµπειρία των στελεχών της.

Οι σύµβουλοι οργάνωσης της

TARGET διαθέτουν πολυετή

εµπειρία στην παροχή

συµβουλευτικών υπηρεσιών

σε επιχειρήσεις, έχουν

υψηλή επιστηµονική

εξειδίκευση και

επαγγελµατική εµπειρία στα

αντικείµενά τους,

καλύπτοντας πλήρως το

σύνολο των ελληνικών

επιχειρήσεων. Πολύπλοκα

και εξειδικευµένα έργα

αντιµετωπίζονται από οµάδες

εργασίας που συστήνονται

για αυτόν τον λόγο µε τη

συµµετοχή εξειδικευµένων

συµβούλων της TARGET.
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∆. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ

Επιπλέον ποσοστά: Στα παραπάνω ποσοστά προστίθενται επιπλέον: 
Ως 20% στις µικρές επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης 
Ως 10% στις µεσαίες επιχειρήσεις,. ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης όλων των κατηγοριών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60%
των ενισχυόµενων δαπανών. 

Ε. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:

Ε.1 Μεταποίηση: Μεταξύ άλλων επιδοτούνται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες
δαπανών:
- Αγορά οικοπέδων, έως 10% του επιδοτούµενου προϋπολογισµού της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.

- Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

- Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική 
µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: 
η µονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία της, 
αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.  

- Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των βιοµηχανικών 
επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή 
τεχνολογικών πάρκων.

- Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου παραγωγικού και λοιπού 
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.

- Αγορά και εγκατάσταση λογισµικού, πληροφοριακών συστηµάτων και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού.  

- ∆απάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή 
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών 
σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.

- Αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του 
χώρου της µονάδας, αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς 
προσωπικού, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και την 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

- Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων, αγορά και εγκατάσταση αντίστοιχου εξοπλισµού (στέγαση, αναψυχή 
ή συνεστίαση εργαζοµένων), αίθουσες κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά 
γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.

- Ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και 
πιστοποίησης προϊόντων 

- ∆απάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην 
παραγωγική διαδικασία.

- ∆απάνες µεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
- ∆απάνες µελετών και συµβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, για 

την εκπόνηση κάθε µορφής µελετών σχετιζόµενων µε την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου: εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: 
οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, 
ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίηση διαδικασιών, έρευνα 
αγοράς, εκπόνηση µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και 
συγκριτικών µελετών επιδόσεων. 
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Πολιτική ποιότητας της

TARGET, στη σηµερινή εποχή

του έντονου ανταγωνισµού,

της παγκοσµιοποιηµένης

αγοράς και της

εντατικοποιηµένης χρήσης

των νέων τεχνολογιών, είναι

η παροχή ολοκληρωµένης

υποστήριξης από ειδικούς µε

επιστηµονική γνώση,

µακρόχρονη εµπειρία και

σύγχρονη επαγγελµατική

στάση, η ανάδειξη της ουσίας

της επιχειρηµατικής ανάγκης

και µε κατάλληλα και

δυναµικά εργαλεία που είναι

συµβατά µε το επίπεδο και

τις απαιτήσεις της

επιχείρησης η αξιοποίηση

των διαθέσιµων πόρων της

για να προσφέρει

επιχειρηµατικές λύσεις

υψηλού επιπέδου.
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Ε.2 Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας-εµπόριο: Μεταξύ άλλων επιδοτούνται οι
παρακάτω βασικές κατηγορίες δαπανών:
- Αγορά οικοπέδων, έως 10% του επιδοτούµενου προϋπολογισµού της επένδυσης, 
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.

- Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός αποθηκευτικών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, µε τον περιορισµό ότι το συνολικό κόστος ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ δεν θα
υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Η αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών
εγκαταστάσεων που παραµένουν σε αδράνεια και δεν χρησιµοποιούνται τουλάχιστον
για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση και δεν έχουν
λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση.  
Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική
µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: 
η µονάδα αυτή έχει παύσει την λειτουργία της, 
αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.  
Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των βιοµηχανικών
επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, KAI ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή
τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληµατική
επιχείρηση και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου παραγωγικού και λοιπού
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Αγορά και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογισµικού, πληροφοριακών
συστηµάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ειδικότερα ολοκληρωµένων
συστηµάτων πληροφορικής & επικοινωνιών – τηλεµατικής, για την υποστήριξη  των
αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της διαχείρισης των υλικών –
εµπορευµάτων και πληροφοριακών συστηµάτων υποστήριξης των διοικητικών και
λοιπών λειτουργιών της µονάδας, όπως δαπάνες συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών
(WMS),  εκτύπωσης – ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα, διαχείρισης επιχειρησιακών
πόρων, συλλογής & τηλεµετάδοσης δεδοµένων, διαχείρισης στόλου διανοµών κλπ.
Αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της εντασσόµενης µονάδας, καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής
µεταφοράς προσωπικού, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού
και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού προοριζόµενου για τη συνεστίαση των
εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον
αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
∆απάνες µελετών για την εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και
πιστοποίησης προϊόντων. 
∆απάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των
επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών
διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση
των µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών µελετών
επιδόσεων. 
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>> ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η TARGET διαθέτει

πιστοποιηµένο σύστηµα

διαχείρισης ποιότητας µε

πεδίο εφαρµογής το

σχεδιασµό, ανάπτυξη και

εγκατάσταση συστηµάτων

διαχείρισης ποιότητας και την

παροχή τεχνικής και

οικονοµικής υποστήριξης σε

επενδυτές.
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Με το Ν. 3468/2006, που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προωθείται, µεταξύ άλλων, η ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται από την ηλιακή µέσω φωτοβολταϊκών σταθµών. ∆υνατότητα εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων παρέχεται όχι µόνο σε εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά και
σε ιδιώτες (οικιακούς καταναλωτές), οι οποίοι καθίστανται κατά αυτόν τον τρόπο
παραγωγοί ενέργειας, την οποία στη συνέχεια διαθέτουν αποκλειστικά στη ∆ΕΗ ή στο
∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)
έναντι µιας καθορισµένης από το νόµο τιµής. 

Αναφορικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα οικιακά φωτοβολταϊκά
συστήµατα και τη διάθεση της παραγόµενης ενέργειας από τους οικιακούς
καταναλωτές, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας υπάγεται στο χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 9%.
Ο υποκείµενος στο φόρο έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών του κατά το
µέρος που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο
φόρο.
Οι επιχειρήσεις παράδοσης αγαθών µπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, εφόσον κατά την προηγούµενη
διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι του ποσού, το
οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ, αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των
επιτηδευµατιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για
επιχειρήσεις που:
• Αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους, ή
• Πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό
(60%) από χονδρικές πωλήσεις.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πώληση στη ∆ΕΗ ή στο ∆ΕΣΜΗΕ της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα συνιστά
φορολογητέα παράδοση αγαθού, η οποία υπάγεται στο χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α.. 
Επισηµαίνεται ότι η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 39 για τις µικρές
επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί στους εν λόγω οικιακούς καταναλωτές
κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους, αλλά ούτε και κατά τις επόµενες
διαχειριστικές περιόδους, λόγω του γεγονότος ότι πραγµατοποιούν 100% χονδρικές
πωλήσεις.
Κατά συνέπεια, οι οικιακοί καταναλωτές καθίστανται υποκείµενοι στο φόρο για την
πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα
που διαθέτουν, ανεξάρτητα από την ισχύ των εν λόγω συστηµάτων και το ύψος των
ετήσιων εσόδων που πραγµατοποιούν, και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. για τους υποκειµένους στο φόρο,
όπως υποβολή δήλωσης έναρξης στη ∆.Ο.Υ. της έδρας τους, επιβολή Φ.Π.Α. στην αξία
του παραδιδόµενου ρεύµατος στη ∆ΕΗ ή το ∆ΕΣΜΗΕ, απόδοση του φόρου στη ∆.Ο.Υ.
µε την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., άσκηση δικαιώµατος έκπτωσης φόρου εισροών κλπ. 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα και διαθέτουν
την παραγόµενη ενέργεια στη ∆.Ε.Η. ή στο ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ασκούν εµπορική επιχείρηση και στο
εισόδηµα που αποκτούν από αυτήν επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος.

3. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα και διαθέτουν
την παραγόµενη ενέργεια στη ∆ΕΗ ή στο ∆ΕΣΜΗΕ και οι οποίοι σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα από τη ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος ασκούν εµπορική
επιχείρηση χαρακτηρίζονται ως επιτηδευµατίες για την εφαρµογή των διατάξεων του
Κ.Β.Σ. και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του (τήρηση
βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λ.π.).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Φορολογική αντιµετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων από οικιακούς καταναλωτές.
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Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 20 του νέου νόµου, εξαιρούνται από το σύστηµα του
αντικειµενικού προσδιορισµού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής της
οικοδοµής, οι οικοδοµές που κατασκευάζονται από επιχειρήσεις ανέγερσης και
πώλησης οικοδοµών και οι οποίες υπάγονται στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Στις πιο
πάνω περιπτώσεις περιλαµβάνονται οι οικοδοµές, των οποίων οι Πολεοδοµικές άδειες
εκδίδονται από 1-1-2006 και εφεξής και ανεγείρονται από τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα (επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών).

Κατά συνέπεια, οι πιο πάνω επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν τους πίνακες υπολογισµού
του ελάχιστου κόστους της οικοδοµής στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία κατά την
υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας ανέγερσης της οικοδοµής και στη
συνέχεια, κατά την αποπεράτωση αυτής και για τη σύνδεσή της µε τη ∆.Ε.Η. δεν
απαιτείται η διαδικασία της υποβολής των πινάκων του ελάχιστου κόστους και της
χορήγησης του πιστοποιητικού από την αρµόδια ∆.Ο.Υ..

Κατά την υποβολή της αίτησης στην Πολεοδοµική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας
ανέγερσης, απαιτείται να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 από την επιχείρηση-εργολάβο στην οποία δηλώνεται ότι η οικοδοµή για την
οποία αιτείται η οικοδοµική άδεια υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα
Φ.Π.Α..

Εξάλλου κατά τη διαδικασία της σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., οι
πιο πάνω επιχειρήσεις για την απόδειξη της εξαίρεσής τους από τη διαδικασία «του
ελάχιστου κόστους κατασκευής», απαιτείται να υποβάλουν στη ∆.Ε.Η. φωτοαντίγραφο
του εγγράφου, (βεβαίωση έναρξης ή εγκαταστάσεων εσωτερικού) της αρµόδιας
∆.Ο.Υ., στο οποίο στην ένδειξη είδος εγκατάστασης αναφέρεται «ακίνητο του άρθρου
6 του Κώδικα Φ.Π.Α.» και στην ενότητα ∆/νση Εγκατάστασης αναφέρεται η διεύθυνση
της υπό ρευµατοδότηση οικοδοµής.

Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις που ισχύει ο αντικειµενικός τρόπος
προσδιορισµού του ελάχιστου κόστους οικοδοµής, µε τις νέες διατάξεις διευρύνεται η
έννοια του όρου «κόστος», το οποίο στο εξής περιλαµβάνει την αξία αγοράς αγαθών
και τη λήψη υπηρεσιών (παροχή υπηρεσίας) µε το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία
αυτών και ισχύει για άδειες ανέγερσης οικοδοµής που εκδίδονται µετά τις 22
Νοεµβρίου 2007, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Προσδιορισµός
του Ελάχιστου

Κόστους
Κατασκευής
Οικοδοµών.





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

άρθρο:
Ελένη Κεραµίδα- Κωτούδη
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός 
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Ο ήλιος είναι πηγή ζωής και αστείρευτης ενέργειας  για τον πλανήτη µας. Καλύπτει τις
ανάγκες µας σε φωτισµό, κλιµατισµό και ηλεκτρικό ρεύµα.
Γι΄αυτό η Ελλάδα που είναι προικισµένη από την φύση µε µια αυξηµένη ηλιοφάνεια
οφείλει να αξιοποιήσει την ηλιακή ακτινοβολία κατά τον πιο συµφέροντα τρόπο. 

Το φυσικό φως στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, υπήρξε µια από τις ισχυρότερες
παραµέτρους σχεδιασµού των κτιρίων. Το φως αποτελεί το κύριο µέσο µε το οποίο ο
άνθρωπος αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του και θα πρέπει να αξιολογείται
πρωταρχικά µε βάση τη δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων στους χρήστες ενός
χώρου.

Ο φωτισµός των κτιρίων καθορίζεται από το κλίµα το µέγεθος και την χωροθέτηση των
ανοιγµάτων και των δραστηριοτήτων µέσα στο κτίριο. Η αρχιτεκτονική του
παρελθόντος επέτρεπε στα κτίρια την είσοδο του φυσικού φωτός, µόνο εκεί που ήταν
επιθυµητό.

Στην σύγχρονη αρχιτεκτονική, σε συνδυασµό µε  τις τεχνολογικές δυνατότητες στον
κατασκευαστικό τοµέα και πολλές φορές αγνοώντας τις κλιµατικές παραµέτρους,
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται  κτίρια  µε µεγάλα ανοίγµατα και γυάλινες
επιφάνειες. Αυτού του τύπου τα κτίρια τα συναντάµε στα µεγάλα αστικά κέντρα τις
τελευταίες δεκαετίες.

Η  αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε  συνδυασµό µε την επιτακτική ανάγκη
εξοικονόµησης ενέργειας µε την χρήση των αρχών του  βιοκλιµατικού  σχεδιασµού
στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, οδήγησαν τα τελευταία  χρόνια στην χρησιµοποίηση
της πλέον ενδεδειγµένης και αποτελεσµατικότερης λύσης. Στην εφαρµογή εξωτερικών
συστηµάτων σκίασης που εξασφαλίζουν την ρύθµιση του  εισερχόµενου φωτός, τον
έλεγχο της εσωτερικής θερµοκρασίας, την µείωση των απαιτούµενων ψυκτικών
φορτίων µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ιδανικότερων συνθηκών διαβίωσης.  

Η αναγκαιότητα και η σηµασία της εφαρµογής των νέων τεχνολογιών σκίασης  των
κτιρίων οξύνεται, λαµβάνοντας  υπόψη το νέο θεσµικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και της ελληνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 21475/4707/98) για τον νέο
Κανονισµό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) που θέτει
ελάχιστες απαιτήσεις  ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια από τις αρχές του
2006. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΙΑΣΗΣ

¢√ª∏™∏

Έχει αποδειχθεί  ότι σε

µακρές χρονικά εργασιακές

περιόδους, η βιολογική

κούραση περιορίζεται όταν

υπάρχει η δυνατότητα θέας

του εξωτερικού

περιβάλλοντος, µέσω των

παραθύρων. 



Ο συνεργάτης σας για κουφώµατα PVC

Αξιοποιήστε τα πολυάριθµα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων PVC της Schüco για παράθυρα και πόρτες: 
άριστη σχέση ποιότητας - τιµής, ευελιξία στις κατασκευαστικές εφαρµογές, εύκολη συντήρηση  
και κυρίως τέλεια θερµοµόνωση. Η πρώτη σας επιλογή για πόρτες και παράθυρα που χαρίζουν απεριόριστες 
δυνατότητες σε σχέδια και χρώµατα!

COSMIDOOR
Συστήµατα Κουφωµάτων
Σταυρός Ηµαθίας, 591 00 Βέροια
Τηλ. & Fax: 23310 38400 
www.cosmidoor.gr
e-mail: info@cosmidoor.gr
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Τα εξωτερικά συστήµατα σκίασης µπορούµε να τα κατατάξουµε σε τρεις κύριες
κατηγορίες.

Εξωτερικές περσίδες σκίασης 

Πλεονεκτήµατα
Τα συστήµατα περιστρεφόµενων ή σταθερών  περσίδων  κατασκευάζονται  από
υψηλής ποιότητας υλικά αλουµίνιο - γυαλί - µέταλλο - ξύλο - φωτοβολταϊκά στοιχεία,    
σε ποικιλία  διατοµών, σχεδίων, χρωµάτων και τρόπων  στήριξης, µε γνώµονα την
αισθητική, την µηχανική αντοχή, την αντοχή τους στον χρόνο  και τις ανάγκες του
χώρου εφαρµογής τους.      

Όλα τα συστήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε οριζόντια, κατακόρυφη,
κεκλιµένη διάταξη ή σε  πρόβολο. Εφαρµόζονται σε προσόψεις κτιρίων, αίθρια,
σκεπές,πέργκολες ή σκέπαστρα. Ο χειρισµός τους µπορει να γίνει χειροκίνητα  άµεσα
ή από απόσταση (χερούλι-µανιβέλα-ντίζα) ή  µε ηλεκτροκινητήρα ελεγχόµενο µε
διακόπτη  - τηλεχειριστήριο - αισθητήρες φωτός – ανέµου – θερµοκρασίας. 
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις µπορούν να καλύψουν ολόκληρο το κέλυφος του κτιρίου ως
εφαρµογή δεύτερης όψης σε απόσταση από την πρόσοψη.

Κανόνες  εφαρµογής
Λαµβάνοντας υπ’όψη την τροχιά του ήλιου στις εποχές και  τον προσανατολισµό του
κτιρίου µπορούµε να κατατάξουµε τις εφαρµογές ως εξής: Στις όψεις µε βόρειο
προσανατολισµό συνήθως τοποθετούµε κατακόρυφα σκίαστρα ενώ στις νότιες
προσόψεις αποτελεσµατικότερη ηλιοπροστασία παρέχουν τα οριζόντια πετάσµατα

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις ορατότητας και βαθµού σκίασης µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε διάφορους τύπους  υαλοπινάκων (ασφαλείας,καµπύλους,
ανακλαστικούς, µε µεταξοτυπία ή φθορίωση, χρωµατιστούς). Οι γυάλινες περσίδες
τονίζουν µια διαφορετική αρχιτεκτονική παρέµβαση.
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¶ƒø∏¡ ∞¡∞∆√§π∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ (§. µ√À§π∞°ª∂¡∏™)

¶ƒ√´√¡∆∞
> µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ‰È¤Ï·ÛË˜ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ & PVC > ¶fiÚÙÂ˜ & ·Ú¿ı˘Ú· ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ -  Í‡ÏÔ˘ -  PVC 

> ¶fiÚÙÂ˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ -  ıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓÂ˜ > ¶fiÚÙÂ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ > °Î·Ú·˙fiÔÚÙÂ˜ > ∞˘ÏfiÔÚÙÂ˜ 
> ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ‚·Ê‹ -  Ô‡‰ÚÂ˜ > ∂ È‰ ÈÎ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· -  ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ Í‡ÏÔ˘ > ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ & ÛÈ‰‹ÚÔ˘ 

> ƒ¿Ô˘Ï· > ∫ÏÂÈ‰·ÚÈ¤˜ > ªË¯·ÓÈÛÌÔ›  > ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÚÔÏÒÓ > ƒÔÏ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ & PVC 
> ∫¿ÁÎÂÏ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ -  Û È‰‹ÚÔ˘ & inox > ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ & PVC 

> ªË¯·Ó‹Ì·Ù· Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ & Ï·Ì·Ú›Ó·˜ > ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ 
> ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙÔÌÔÚÔÛÙ·Û›·˜ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏ ÈÔÚÔÛÙ·Û›·˜ -  Ù¤ÓÙÂ˜ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÎ›·ÛË˜ > æÂ˘‰ÔÚÔÊ¤˜ 
> ÃˆÚ›ÛÌ·Ù· > ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ›  > ∆ËÏÂ¯ÂÈÚ ÈÛÌÔ›  -  ÌÔÙ¤Ú > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÌÌÔ‚ÔÏ‹˜ Á˘·ÏÈÔ‡ > À·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· 

> ∂›‰Ë Î ÈÁÎ·ÏÂÚ›·˜ > ∂ÚÁ·ÏÂ›· > ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ ›Ô˘ > ∫Ï·‰ÈÎfi˜ Ù‡Ô˜

¢øƒ∂∞¡ PARKING 
°π∞ ∂∫£∂∆∂™ & ∂¶π™∫∂¶∆∂™

√ƒ°∞¡ø™∏ ∂∫£∂™∂ø¡

§·ÛÎ·Ú¿ÙÔ˘ 5, 111 41 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ: 210/22.81.525, Fax: 210/2283205 
e-mail: info@interguide.gr
www.interguide.gr
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1. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi
∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi
Û¿˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, Î·È ¤Í˘ÓÂ˜ È‰¤Â˜ ·fi ÙÔ
¯ÒÚÔ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ
·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, PVC Î·È Í‡ÏÔ˘.

*2. ŸÏÂ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ ·fi Î¿ıÂ ÁˆÓÈ¿
ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· Â›Ó·È ÂÎÂ›… ÂÛÂ›˜;

*3. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰›·˘ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
ÌÂ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜
Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘,
ÁÈ· ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÂ Â›Â‰Ô
ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

*4. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ·fi ÎÔÓÙ¿
Î¿ıÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË
International PROFIL 2008
·fi ÙÈ˜ 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙÈ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
ÙÔ˘ 2008…

∞fi ÙÈ˜ 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙÈ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008
Ë International PROFIL 2008,
˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó¤Â˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÂ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Ó· ÂÈ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

¢π∂£¡∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂∫£∂™∏ 
¶∞ƒ∞£Àƒø¡ - ¶√ƒ∆ø¡ & ¶ƒ√™√æ∂ø¡

22-26 √∫∆øµƒπ√À 
¶ƒø∏¡ ∞¡∞∆√§π∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ (§. µ√À§π∞°ª∂¡∏™)

∂∫£∂™π∞∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∂§§∏¡π∫√À
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Η ασφάλεια όµως από µόνη της, οι νόµοι όµως από µόνοι τους δεν επαρκούνε για να
διασφαλίσουν την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του προσωπικού χώρου, της
εργασίας και κυρίως της κατοικίας. Η ανάγκη της ασφάλειας στην κατοικία γίνεται
ολοένα και πιο απαραίτητη, αν λάβουµε υπόψη και τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης, όπου σηµειώθηκε µεν για το 2005 µικρή µείωση
διαρρήξεων της τάξεως του 4% σε σχέση µε το 2004, όµως δυστυχώς για το 2006 τα
νούµερα παραµένουνε πολύ υψηλά. Τα επίσηµα στοιχεία αναµένονται στο τέλος του
έτους. Κάθε 12 λεπτά γίνεται και µια ληστεία στην Ελλάδα. Αυτά, µε βάση τα επίσηµα
δηλωµένα στοιχεία. 
Προκειµένου να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και αντιδιαρρηκτικής
προστασίας δηµιουργούνται µεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις στις εταιρείες που
κατασκευάζουν πόρτες και παράθυρα έναντι των καταναλωτών πελατών καθότι όλοι
γνωρίζουµε ότι ο κλέφτης θα µπει από την πόρτα ή το παράθυρο.
Αυτοί είναι και οι λόγοι, λοιπόν, που ώθησαν κάποιους παραγωγούς συστηµάτων στην
ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων αλουµινίου που θα καλύπτουν τις αντιδιαρρηκτικές
απαιτήσεις ασφαλείας στις κατηγορίες αντίστασης WK κατά DIN EN W1627. 
Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι στα τελευταία χρόνια, 15 περίπου, σε σχέση µε µια
προηγούµενη ανεξέλεγκτη κατάσταση, σηµειώθηκε πολύ µεγάλη πρόοδος. Και ειδικά
σε ό,τι αφορά τη θερµοµόνωση, την ηχοµόνωση, την υδατοστεγανότητα και κυρίως την
ασφάλεια. 
Βέβαια, οι συνθήκες που υπήρχαν στην Ελλάδα και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
της Ευρώπης και όχι µόνο, έχουν αλλάξει εντελώς. Οι διαρρήκτες έχουν
εκσυγχρονιστεί. Πολύ περισσότερο στο επάγγελµά τους από ότι οι εταιρείες στα
συστήµατα κουφωµάτων στον τοµέα της ασφάλειας. 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΡΡΗΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ας εξετάσουµε όµως την ανατοµία ενός αντιδιαρρηκτικού συστήµατος, το οποίο
πρέπει να εξασφαλίζει µε ταχύτητα τη σύνδεση και τη ρύθµιση των εξαρτηµάτων του,
(όπως ψαλίδι, ύψη, µορφολογία οδοντωτού κανόνα, τη µανιταροκεφαλή και τα
κλειστικά αντικρίσµατα). 
Η µορφολογία των πίρων του µηχανισµού ασφαλείας, ασφαλίσεων των φύλλων,
πεπλατυσµένης κεφαλής σε σχήµα µανιτάρι και περιµετρικής πατούρας στο υπόλοιπο
κυλινδρικό εισχωρεί στα αντικρίσµατα του κυκλικού µηχανισµού και αγκιστρώνεται
περιµετρικά στην είσοδο των επιχωµάτων τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
άρτια ασφάλιση, που δεν είναι παραβιάσιµη µε ανασήκωµα του φύλλου, όπως που
συµβαίνει µε τις πλείστες διατάξεις των άλλων τεχνολογιών. Οι χαλύβδινοι πίροι
ασφαλίσεως µορφολογίας µανιταριού σε συνδυασµό µε τα ύψη και τα οδοντωτά άκρα
των γωνιακών λαµών που τοποθετούνται στις 4 γωνίες του κουφώµατος καλύπτουν την
περίµετρο του, επιτρέπεται έτσι περιµετρική ασφάλιση του κουφώµατος σε επιθυµητή
διάταξη πολλαπλότητας ως 19 σηµείων. 
Η ποιότητα των υλικών του συστήµατος που θα επιλεγούν είναι κι αυτή καθοριστική,
καθώς απαιτείται οπωσδήποτε σωληνωτή κάσα, σωληνωτό φύλλο, σωληνωτό πηχάκι. Η
υάλωση επιβάλλεται να συνδέεται µε πλαστική µεµβράνη, triplex αλλιώς προτείνεται η
υάλωση να είναι 24mm, 5+5mm διπλή υάλωση, 10mm διάκενο. 

Η ασφάλεια, όπως έλεγε ο

∆ηµοσθένης, είναι εύρηµα

και δώρο Θεού και

ενσαρκώνεται από τους

νόµους του κράτους. 

άρθρο:
Χατζηδηµητρίου Γιώργος

Τεχνικός ∆/ντής  ELVIAL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ & ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Κατηγορίες και τρόπος λειτουργίας των συστηµάτων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι κατηγορίες αντίστασης WK που προέρχεται από τις γερµανικές λέξεις: αντίσταση
και κατηγορία είναι 6. 

Η κατηγορία WK1 αναφέρεται στην προσπάθεια που απαιτείται για να ανοίξει µια
πόρτα ή ένα παράθυρο µε τη δύναµη του σώµατος π.χ. µε κλωτσιά, µε ανασήκωµα, µε
τράβηγµα ή πέφτοντας επάνω σε αυτήν µε την πλάτη και σε αυτή την κατηγορία
κατατάσσονται τα πορτοπαράθυρα που φέρουν µικρή αντίσταση στη χρήση εργαλείων
υπό µορφή µοχλού.

Στην κατηγορία WK2 που αφορά την πρόσθετη προσπάθεια πέρα της δύναµης του
ευκαιριακού πλέον δράστη, να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο µε τη χρήση
εργαλείων, όπως ένα µεγάλο κατσαβίδι, τανάλια, σφήνες. Σε αυτήν την κατηγορία
κατατάσσονται τα κουφώµατα αλουµινίου. 

Στην κατηγορία WK3 αφορά την προσπάθεια του δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το
παράθυρο µε πρόσθετα µικρά εργαλεία. 

Η κατηγορία WK5-6 αφορά την προσπάθεια του έµπειρου δράστη να ανοίξει την
πόρτα ή το παράθυρο µε πρόσθετα ηλεκτρικά εργαλεία όπως δράπανο, σέγα, γωνιακό
τροχό. 

Η επιτυχία στην αντοχή ενός τεστ αντιδιάρρηξης υποδεικνύει συγχρόνως τον τρόπο της
σωστής κατασκευής του αντιδιαρρηκτικού κουφώµατος, που αποτελεί την
προϋπόθεση της ασφάλειας στο χώρο που θα τοποθετηθεί. 

Χαρακτηριστικά ενός τέστ αντιδιάρρηξης. 

Πρώτον πρέπει να αντέχει στη στατική και δυναµική επιβάρυνση και σε προσπάθεια
χειρονακτικής διάρρηξης. 
∆εύτερον πρέπει να αντέχει σε στατικό έλεγχο µε δυναµόµετρα και µικρόµετρα για
την µέτρηση της υποχώρησης των προφίλ στα 19 συνολικά σηµεία των κλειστικών
αντικρισµάτων. Το όριο της υποχώρησης της ενδιάµεσης αποχώρησης αντικρισµάτων
είναι τα 10mm. Η υποχώρηση για τα προφίλ είναι τα 30mm. Για τις γωνίες τα 8mm. 
Τρίτον δυναµική επιβάρυνση µε πτώση εκκρεµούς σάκους 30 κιλών από ύψος 800mm.
Σε αυτήν την επιβάρυνση απαιτείται να είναι η υάλωση κατηγορία Π4/3. 

ΧΡΟΝΟΙ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ
4 λεπτά για την προσβολή των κάτω µεντεσέδων. 
1 λεπτό για την προσβολή των ψαλιδιών. 
3 λεπτά για την αποκόλληση του µπινί. 
5 λεπτά για την αποκόλληση των κουµπιών. 
2 λεπτά για την αποκόλληση της κλειδαριάς και των αντικρισµάτων της. 
Συνολικά 15 λεπτά για το τεστ.
Μπορούµε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούµε ότι η ασφάλεια στις µέρες µας δεν αποτελεί
είδος πολυτελείας. Αλλά είναι ανάγκη των ηµερών. 

Η τοποθέτηση των

αντιδιαρρηκτικών

κουφωµάτων στις κατοικίες

πρέπει να γίνεται πάντα σε

συνδυασµό µε τη χρήση του

σωστού οπλισµού στην

τοιχοποιία και κατάλληλης

µεταλλικής ψευτόκασας. 
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ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ 
«ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ» ;

άρθρο:
Κλειώ Αξαρλή

αρχιτέκτονας ΑΠΘ, Msocsci B’’ham, ∆ρ ΑΠΘ.
επίκουρη καθηγήτρια

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ: 
Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

άρθρο:
Στέλιος Χ. Ζερεφός

∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχ. 
Λέκτορας

Σχολής Αρχιτεκτόνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α

άρθρο:
Μαργαρίτα Καραβασίλη

Αρχιτέκτων dplg – Χωροτάκτης – Πολεοδόµος
τ. Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος-ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (BIPVS)

άρθρο:
Στέφανος ∆. Γαζέας

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ
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Το ενεργειακό πρόβληµα
Ο κτιριακός τοµέας απαιτεί σηµαντική ποσότητα ενέργειας για τη λειτουργία του
(θέρµανση, δροσισµός, φωτισµός, ζεστό νερό, λειτουργία συσκευών). Υπολογίζεται ότι
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 40% περίπου της συνολικής παραγόµενης
ενέργειας δαπανάται  στον κτιριακό τοµέα. 
Πολλοί παράγοντες συνηγορούν στην εξεύρεση λύσεων για την ορθολογικότερη
κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια και στην αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας.
Ιδίως µε τη διαρκή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου η κατανάλωση ενέργειας συνεχώς
αυξάνει. Η αύξηση είναι τόσο ποσοτική, καθώς καταναλώνουµε περισσότερη ενέργεια
σε απόλυτο µέγεθος, όσο και ποιοτική, επειδή χρησιµοποιούµε όλο και περισσότερο
τον ηλεκτρισµό για την ψύξη των κτιρίων µας. Συγχρόνως, οι εκποµπές του διοξειδίου
του άνθρακα, που αναπόφευκτα συνοδεύουν την κατανάλωση των ορυκτών καυσίµων
και θεωρούνται υπεύθυνες για τη ρύπανση του περιβάλλοντος  και για το «φαινόµενο
του θερµοκηπίου», που τον αιώνα που διανύουµε ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς
τις κλιµατολογικές συνθήκες σ΄ ολόκληρο τον κόσµο, γίνονται ολοένα και πιο
σηµαντικές. Στην Ευρωπαϊκή ένωση, η χρήση συµβατικών καυσίµων στα συστήµατα
θέρµανσης των κτιρίων συµµετέχει σχεδόν κατά το ¼ στη συνολική παραγωγή του
διοξειδίου στις χώρες-µέλη.
Παρόλα αυτά αντιµετωπίζουµε τα θέµατα της διαχείρισης ενέργειας µε τον ρόλο  του
Επιµηθέα. H διαχείριση της ενέργειας για την εξυπηρέτηση των κτιρίων παραµένει ένα
πολυσύνθετο οικολογικό, τεχνικό και οικονοµικό υπαρκτό πρόβληµα, τη διάσταση του
οποίου συνειδητοποιήσαµε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 µε τις δύο
πετρελαϊκές κρίσεις.
Η συνεχής αύξηση της τιµής των ορυκτών καυσίµων, σε συνδυασµό µε την ανησυχία
για την εξάντληση των αποθεµάτων, καθώς και η αυξανόµενη µόλυνση του
περιβάλλοντος θέτουν τις βάσεις για την αναθεώρηση του τρόπου σχεδιασµού,
κατασκευής και λειτουργίας των κτιρίων. 
Ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων γίνεται διαρκώς πιο επίκαιρος και δελεαστικός.
Οι µελετητές των κτιρίων και όσοι ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τον τοµέα των
κατασκευών καλούνται να προτείνουν λύσεις για τη µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας στα κτίρια, καινοτόµες τεχνολογικά και συγχρόνως συµβατές µε τη
διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;
άρθρο:

Κλειώ Αξαρλή
αρχιτέκτονας ΑΠΘ, Msocsci B’’ham

∆ρ ΑΠΘ. επίκουρη καθηγήτρια
Εργαστήριο 

Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Tο κέλυφος των κτιρίων

αποτελεί το ρυθµιστικό

παράγοντα για τη δηµιουργία

συνθηκών θερµικής άνεσης

στον εσωτερικό χώρο και

συγχρόνως  αξιοποιεί τα

θετικά κατά περίπτωση

κλιµατικά στοιχεία και

αποτρέπει τα επιζήµια.
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Ποια είναι, όµως, τα αίτια της αυξηµένης ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τοµέα στη χώρα µας;
α. Η ύπαρξη του πλήθους των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980 (περίπου 77% του συνόλου), τα οποία δεν 
είναι θερµοµονωµένα, και τα οποία απαιτούν πολύ µεγάλα ποσά ενέργειας για να εξασφαλίσουν τις µε τα σηµερινά 
επίπεδα αποδεκτές συνθήκες άνεσης το χειµώνα.
β. Η, κατά κανόνα, µέτρια κατάσταση των συστηµάτων θέρµανσης, που οδηγεί σε µειωµένους βαθµούς απόδοσης και 
εποµένως αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
γ. Η ολοένα ισχυρότερη απαίτηση για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη θερµική 
άνεση το καλοκαίρι, που σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους των συσκευών, οδήγησε στην εγκατάσταση πάνω 
από 1.000.000 κλιµατιστικών µονάδων τα τελευταία 10 χρόνια.
δ. Η αύξηση της χρήσης του τεχνητού φωτισµού ως συνεπακόλουθο της µείωσης του µεγέθους των βορινών 
ανοιγµάτων για λόγους θερµικής προστασίας και συγχρόνως η συνεχής αύξηση, τόσο σε αριθµό όσο και σε 
εγκατεστηµένη ισχύ, των συστηµάτων και συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο στόχος του 21ου αιώνα
Το µηδενικής κατανάλωσης κτίριο είναι ένα στόχος που οι επιστήµονες προσπαθούν να επιτύχουν και διάφορες
προσπάθειες έχουν γίνει από το 1975 που η πρώτη πειραµατική εφαρµογή έγινε στη Γερµανία (Philipps house, Aachen). Το
1991 στην Αυστρία. Όλες οι προσπάθειες όµως εξακολουθούν να είναι πειραµατικές. 
Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα ο στόχος γίνεται πιο ρεαλιστικός, για να έχει και µεγαλύτερη εφαρµογή: 
- να επιτευχθεί µείωση του θερµικού και ψυκτικού φορτίου των κτιρίων 
- να ελαχιστοποιηθεί η χρήση των ορυκτών καυσίµων για την παροχή θερµότητας,   

ψύξης και ηλεκτρισµού, µε την εκµετάλλευση των ανεξάντλητων πηγών ενέργειας- 
τον ήλιο και τον αέρα-. 

Επίσης, ο σχεδιασµός, η κατασκευή και ο τρόπος λειτουργίας των κτιρίων:
- να βασίζονται στις αρχές της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών  

πόρων για να βοηθήσουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, και 
- να συνεισφέρουν στην υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των ενοίκων χωρίς να 

προκαλούνται επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η “βιωσιµότητα» και η «αειφορία» είναι ένα σηµαντικό θέµα που απασχολεί την κοινωνία: Η αντιµετώπιση των τρεχουσών
αναγκών σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, µε την εκµετάλλευση των πηγών του πλανήτη δεν πρέπει να υπονοµεύει τη
δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν στις µελλοντικές γενεές”. 
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, η εφαρµογή συστηµάτων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η εκµετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας και η αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας συµβάλλουν στον τοµέα της κατασκευής και χρήσης των
κτιρίων, στην επίτευξη της αειφορίας. 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός κτιρίου
Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός ενός κτιρίου έχει πολλαπλούς στόχους: να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
θερµικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες του, µε τη µικρότερη δυνατή οικονοµική δαπάνη για τη δηµιουργία του
ποιοτικού εσωκλίµατος. Συγχρόνως  θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, µη κάνοντας αλόγιστη χρήση εξαντλούµενων
πόρων και επιλέγοντας κατασκευαστικά υλικά που δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτιρίων και
δεν θα υποβαθµίζουν το εξωτερικό περιβάλλον.
Στο εύκρατο κλίµα, όπου συνυπάρχει ο κρύος χειµώνας και το ζεστό καλοκαίρι και οι µεγάλης διάρκειας ήπιες περίοδοι
της άνοιξης και του φθινόπωρου, τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται βάσει αρχών και
προδιαγραφών ώστε να ελαχιστοποιούν την απαίτηση για θέρµανση, να δηµιουργούν συνθήκες θερµικής άνεσης το
καλοκαίρι περιορίζοντας τη χρήση κλιµατισµού, να προσφέρουν φυσικό αερισµό και δροσισµό και να αξιοποιούν το
φυσικό φωτισµό.

Θερµική άνεση
Tο αίσθηµα της θερµικής άνεσης δηµιουργείται όταν καταναλώνεται η ελάχιστη ενέργεια από τον οργανισµό για την
εξασφάλιση των θερµορυθµιστικών λειτουργιών στο ανθρώπινο σώµα, ώστε να διατηρηθεί το θερµικό ισοζύγιο του
ατόµου. Όταν οι κλιµατικές συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές το θερµορυθµιστικό σύστηµα λειτουργεί µε το
ελάχιστο έργο και το άτοµο αισθάνεται “θερµικά άνετα”. Σε δυσµενείς όµως συνθήκες- π.χ., αν επικρατεί πολύ “κρύο” ή
πολύ “ζέστη”-, το σώµα χάνει πολύ περισσότερη από όση θα 'πρεπε θερµότητα ή αντίστοιχα αδυνατεί να αποβάλει το
πλεόνασµα της παραγόµενης θερµότητας, και τότε δεν υπάρχει “θερµική άνεση”. 
Ο ρόλος του µελετητή είναι να δηµιουργήσει τις βέλτιστες κατά το δυνατόν εσωκλιµατικές συνθήκες, γιατί “η αίσθηση της
άνεσης ή η έλλειψή της αθροιστικά συνεισφέρουν στη κρίση του χρήστη για την ποιότητα του σπιτιού όπου ζει ή του
σχολείου ή του γραφείου ή του εργοστασίου όπου εργάζεται”.
H επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα για ένα χώρο, καθορίζεται από τους κανονισµούς που ισχύουν, µε στόχο την
εξασφάλιση θερµικής άνεσης για τον συγκεκριµένο χρήστη του χώρου και έχει άµεση σχέση µε τους “προσωπικούς
παράγοντες”, δηλαδή την δραστηριότητα που εκτελείται στον χώρο, την ηλικία, τον τρόπο ένδυσης κ.λ.π..
Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η επιθυµητή θερµοκρασία, παρέχεται στο κτίριο θέρµανση ή ψύξη. Όσο µικρότερη
είναι η συµβολή της θέρµανσης ή της ψύξης για την επίτευξη συνθηκών θερµικής άνεσης, τόσο οικονοµικότερη είναι η
λειτουργία του κτιρίου.
Tο κέλυφος των κτιρίων αποτελεί το ρυθµιστικό παράγοντα για τη δηµιουργία συνθηκών θερµικής άνεσης στον εσωτερικό
χώρο και συγχρόνως  αξιοποιεί τα θετικά κατά περίπτωση κλιµατικά στοιχεία και αποτρέπει τα επιζήµια.

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
Ο όρος «ενεργειακός σχεδιασµός» ή «βιοκλιµατικός σχεδιασµός» ή «ηλιακή αρχιτεκτονική» ή «οικολογικός σχεδιασµός»
ή «πράσινη αρχιτεκτονική», αναφέρεται στο σχεδιασµό που ανταποκρίνεται στις κλιµατικές συνθήκες του περιβάλλοντος,
µε τρόπο ώστε το κτιριακό κέλυφος να τις εκµεταλλεύεται, να τις αποτρέπει ή να τις τροποποιεί  κατά περίπτωση, για να
δηµιουργείται εσώκλιµα που να παρέχει µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση για θέρµανση και ψύξη τις βέλτιστες
συνθήκες θερµικής (και οπτικής άνεσης) για τους χρήστες.
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Πρόκειται για νέα σχεδιαστική πρακτική; 
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός είναι ενσωµατωµένος στην αρχιτεκτονική που
χαρακτηρίζει κάθε τόπο σε ολόκληρη τη γη, εφόσον σχετίζεται άµεσα µε το κλίµα και
τα τοπικά υλικά. Από τα ιγκλού των εσκιµώων και τις ξυλόπηκτες λιµναίες κατασκευές
έως τα παραδείγµατα της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (φωτογραφία 1α και
1β) γίνεται φανερό ότι ή θερµική λειτουργία των κτιρίων, την οποία εξυπηρετεί ο
σχεδιασµός και η κατασκευή, είναι µια δυναµική κατάσταση που άµεσα εξαρτάται από
τις τοπικές κλιµατικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους (ηλιοφάνεια, θερµοκρασία
εξωτερικού αέρα, σχετική υγρασία, άνεµο, βλάστηση, κλπ), την παράδοση και τον
πολιτισµό.
Ο βαθµός στον οποίο ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ανταποκρίνεται στο τοπικό κλίµα
ποικίλλει, γεγονός που παρέχει ευελιξία ως προς τις τεχνικές εφαρµογής και τον
τρόπο αρχιτεκτονικής έκφρασης.
Στη χειµερινή περίοδο, ο ενεργειακός σχεδιασµός αποσκοπεί: 
στην ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών  από το κέλυφος του κτιρίου και των
θερµικών απωλειών από την είσοδο του ψυχρού εξωτερικού αέρα, επιτρέποντας
µόνον τον απαραίτητο για λόγους υγιεινής αερισµό, 
στην αύξηση της θερµικής προσόδου από την ηλιακή ακτινοβολία, και
στη διάθεση επαρκούς ποσοτικά και ποιοτικά φυσικού φωτισµού,
ώστε να µειωθεί έως και να µηδενιστεί η παρεχόµενη από συµβατικό σύστηµα
θέρµανση και να ελαττωθεί η χρήση του τεχνητού φωτισµού. 
Αντίστοιχα, στην θερινή περίοδο ο ενεργειακός σχεδιασµός στοχεύει: 
- στην µείωση της θερµικής επιβάρυνσης από την ηλιακή ακτινοβολία 
- στην αποφυγή της οπτικής θάµβωσης και
- στη βελτιστοποίηση των διαφόρων µεθόδων φυσικού δροσισµού, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή ακόµη και να αποτραπεί η µε το µηχανολογικό εξοπλισµό 
παρεχόµενη ψύξη.

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
Με τη συνειδητοποίηση της ιδιότητας που έχει το γυαλί να παγιδεύει την ηλιακή
ακτινοβολία, που στη συνέχεια στους εσωτερικούς χώρους µετατρέπεται σε θερµική
(φαινόµενο του θερµοκηπίου), άρχισε η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε
µεγάλη κλίµακα, µε τα θερµοκήπια τα αίθρια και τις σκεπαστές στοές των κτιρίων της
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής του περασµένου αιώνα που φώτιζαν και ταυτόχρονα
θέρµαιναν τους χώρους (φωτογραφίες 2α και 2β). 
Μετά το 1945 που εµφανίστηκαν οι πρώτες ενεργειακές δυσκολίες, η έρευνα για την
εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είχε σηµαντική άνοδο. Μεταξύ του 1945 και 1959
χτίστηκαν πολλά πρωτοποριακά για την εποχή τους ηλιακά σπίτια, κυρίως µε
«ενεργητικά» ηλιακά συστήµατα που θερµαίνουν νερό από τον ήλιο, που ανήκουν πια
στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Οι πρώτες ηλιακές παθητικές εφαρµογές και ο
συνειδητός ενεργειακός σχεδιασµός σε κτίρια κατοικίας στο Odeillo στα  Πυρηναία στη
Γαλλία (1962 και 1968) και σε σχολικό κτίριο στο Λίβερπουλ στη Μ. Βρετανία (1961)
(φωτογραφίες 3α και 3β) συζητήθηκαν, αµφισβητήθηκαν, µελετήθηκαν, έγιναν πεδίο
αντιπαράθεσης επιστηµόνων και τελικά επιβίωσαν και αποτελούν τα πρώτα
παραδείγµατα της ευρωπαϊκής ηλιακής αρχιτεκτονικής. 
Από την ενεργειακή κρίση του 1973 και ύστερα αρχίζουν να ενδιαφέρονται
συστηµατικά για τις δυνατότητες της εφαρµογής της ηλιακής ενέργειας, η βιοµηχανία,
οι κατασκευαστές και οι αρχιτέκτονες. Η απλή και φτηνή υλοποίησή της αποτελεί
πλέον στόχο σε διεθνή κλίµακα. Αυτό δικαιολογεί τη συχνότητα των σχετικών
συνεδρίων, τα µεγάλα ερευνητικά κονδύλια που διατίθενται για αυτό το σκοπό και τις
συνεχώς αυξανόµενες εφαρµογές σε σειρά κτιρίων σε πολλές χώρες, τόσο µε ψυχρό
κλίµα όσο και µε εύκρατο.
Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας  δεν είναι µια πρόσθετη εφαρµογή
τεχνολογίας· είναι το µέσο που επαναφέρει µια εναλλακτική φιλοσοφία σκέψης.
Σήµερα, η ενσωµάτωση αρχών ενεργειακού σχεδιασµού και αξιοποίησης της ηλιακής
ακτινοβολίας στα κτίρια, βασισµένη και στα νέα υλικά (υαλοπίνακες, κουφώµατα,
θερµοµονωτικά υλικά, κλπ), αποτελεί τµήµα της αρχιτεκτονικής πρακτικής,
συµβαδίζοντας µε την προσπάθεια για την θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών και
συστηµάτων πιστοποίησης και την ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση για τα
περιβαλλοντικά θέµατα.

1α: Η χώρα της Σκύρου: Προσαρµογή
στην λειψυδρία, στην έντονη

ακτινοβολία και ηλιοφάνεια: επίπεδες
στέγες, λευκό χρώµα, πυκνή δόµηση,

(Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, ∆.

Φιλιππίδης, (επιµ), εκδόσεις Μέλισσα).

1β¨Ορεινός οικισµός στο ∆εχούνι
Ηλείας: Προσαρµογή στο βαρύ

χειµώνα: προσήλιοι χώροι , αραιή
δόµηση, και στέγες για την προστασία

από τις χιονοπτώσεις, 
(Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, ∆.

Φιλιππίδης, (επιµ), εκδόσεις Μέλισσα).

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;

2a: Σπίτια της µεγαλοαστικής τάξης
στη Βικτωριανή  Αγγλία του 19ου
αιώνα (Κ. Βutti & J. Perlin, “a golden

thread”, Marion Boyars Publishers, 1981).

2β: H εµπορική στοά Galleria Vittorio
Emmanuele στο Μιλάνο 

(Sophia & Stephen Behling, “Solar power”,

Prestel Verlag, 2000).

3a Συγκρότηµα κατοικιών στο
Odeillo, στα Γαλλικά Πυρηναία.
Πρώτη εφαρµογή του ηλιακού
τοίχου Trombe-Michelle.

3β. Το ηλιακό σχολείο του St George΄s
στο Wallasey  (σήµερα γνωστό ως St

Mary΄s College) στο Λίβερποολ της Μ.
Βρετανίας. Πρωτοποριακός

σχεδιασµός  για την εποχή του .
Σχεδιάστηκε το 1959 από τον Emislie

Morgan και κτίστηκε το 1961.
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Το κέλυφος του κτιρίου
Για την επιτυχή εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαµόρφωση του κελύφους
του κτιρίου πρέπει να είναι τέτοια, που να επιτρέπει τη µέγιστη συλλογή της ηλιακής
ακτινοβολίας, τη µέγιστη δυνατότητα για την αποθήκευση της θερµικής ενέργειας και
τις ελάχιστες θερµικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον.
∆ηλαδή, η εφαρµογή στρατηγικών εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας προϋποθέτει
την ύπαρξη αφενός µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας (θερµοµόνωση,
αεροστεγανότητα προστασία κτιρίου από δυσµενείς χειµερινούς ανέµους, µορφή
κτιρίου, σκιασµός από παρόδια κτίρια και εξωτερικά εµπόδια, κλπ), και αφετέρου τη
χρησιµοποίηση υλικών µε µεγάλη µάζα (στοιχεία από σκυρόδεµα ή συµπαγή τούβλα ή
άλλα βαριά δοµικά υλικά), ικανά να συγκρατήσουν και να αποθηκεύσουν τη
συλλεχθείσα θερµότητα. 
Συγχρόνως τα δοµικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου πρέπει να σχεδιάζονται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να δεσµεύουν µεγαλύτερες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας
Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα αποτελούν βασικό στοιχείο του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού (τοίχοι θερµικής αποθήκευσης, θερµοκήπια, ειδικά υαλοστάσια,
αεροσυλλέκτες, κλπ,) και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατασκευών. 
Η νέα αρχιτεκτονική πρακτική προτρέπει επίσης την αντιµετώπιση του κελύφους ως
ένα δυναµικό µεταβαλλόµενο περίβληµα. Συστήµατα ηλιοπροστασίας, νυχτερινής
µόνωσης των ανοιγµάτων και διατάξεις που διευκολύνουν τον φυσικό αερισµό,
µεταλλάσσονται τόσο στη διάρκεια του 24ωρου όσο και σύµφωνα µε τις εποχές του
έτους. Το κτίριο µετατρέπεται σε δυναµική κατασκευή αλλάζοντας όψη, αλλάζοντας
«ένδυµα» όπως και οι χρήστες του. (φωτογραφία 4)
Μεγάλα νότια ανοίγµατα-παθητικό σύστηµα «απευθείας ή άµεσου κέρδους»
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρµανση
των κτιρίων είναι η δέσµευσή της µέσα από τα γυάλινα ανοίγµατα του κτιρίου. Στην
περίπτωση αυτή το κτίριο λειτουργεί σαν συλλέκτης, αποθήκη και διανοµέας της
θερµότητας (φωτογραφία 5).
Τα ανοίγµατα συµµετέχουν στο θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου ανεξάρτητα του αν ο
σχεδιασµός του είναι συµβατικός ή ενεργειακός. Στο παθητικό σύστηµα του
«απευθείας κέρδους» η διαφορά από ένα συµβατικό σύστηµα  εντοπίζεται στη
θερµική απόδοση των ανοιγµάτων (ηλιοπροστασία) και στα υλικά και το µέγεθος
(διαθέσιµη επιφάνεια και πάχος) των δοµικών του στοιχείων (τοίχοι, πάτωµα, οροφή)
που διατίθενται για την αποθήκευση της θερµότητας . 
Ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, το µέγεθος και τον
προσανατολισµό του ανοίγµατος, το σχεδιασµό του κελύφους του κτιρίου και την
χρησιµοποίηση υλικών µεγάλης θερµοχωρητικότητας, η εξοικονόµηση σε θερµαντική
ενέργεια µπορεί να κυµαίνεται από 30% - 100%.
Τα κριτήρια σχεδιασµού για το άνοιγµα για ένα σύστηµα απευθείας κέρδους αφορούν: 

την ώρα ηλιασµού του ανοίγµατος: Η ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να µπαίνει στο κτίριο
το χειµώνα  και να κρατιέται µακριά το καλοκαίρι. Ο προσανατολισµός και η κατάλληλη
ηλιοπροστασία συµβάλλουν σε αυτό.
Μια νότια πρόσοψη ή µε µικρή απόκλιση από το νότο δέχεται τη µέγιστη µέση τιµή
ηλιακής ακτινοβολίας- θερµότητας κατανεµηµένη στις διάφορες εποχές του έτους, µε
τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Μονώροφα κτίρια µε µικρό βάθος, τοποθετηµένα µε την κύρια
όψη τους στο νότο, ή πολυώροφα µε νότια πρόσοψη ή κλιµακωτές διατάξεις κτιρίων
για να εκµεταλλεύονται το νότιο προσανατολισµό είναι αρχιτεκτονικές συνθέσεις µε

4. Κτίριο γραφείων και σταθµός αυτοκινήτων στο Wolfurt της Αυστρίας 
(αρχιτεκτονική µελέτη: Carlo Baumsschlager, Dietmar Eberle, 1994).

Το σύστηµα ηλιοπροστασίας δηµιουργεί ένα δεύτερο κέλυφος.

5. Σπίτι στη Θέρµη Θεσσαλονίκης
Μεγάλα ανοίγµατα  διαµορφώνουν 

τη νότια όψη 
(αρχιτεκτονική µελέτη: 

Κ. Αντωνίου, Κ. Αξαρλή, 1991).

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;
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σωστό «ενεργειακό» προβληµατισµό. Επίσης το άνοιγµα πρέπει να τοποθετείται σε
τέτοια θέση ώστε να ηλιάζεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερο τµήµα της κατασκευής.
Παράθυρα οροφής, πριονωτές στέγες, φεγγίτες κλπ. συµβάλλουν στην οµοιόµορφη
κατανοµή της ηλιακής ακτινοβολίας.
την ηλιοπροστασία: Συνδυασµός εξωτερικών και εσωτερικών ηλιοπροστατευτικών
διατάξεων µπορεί να διασφαλίσει αποτελεσµατικό ηλιακό έλεγχο. Όσο πιο µεγάλη
είναι η επιφάνεια των µη ηλιοπροστατευµένων ανοιγµάτων, τόσο µεγαλύτερη είναι η
θερµική επιβάρυνση των χώρων από την ηλιακή ακτινοβολία και κατά συνέπεια ο
κίνδυνος υπερθέρµανσης και η χρήση του κλιµατισµού αυξάνει. 
Ένας γενικός κανόνας που ισχύει στη σκίαση των ανοιγµάτων είναι ότι επιλέγουµε τύπο
σκίαστρου µε βάση και τον προσανατολισµό της όψης: 
Νότια ανοίγµατα εύκολα ηλιοπροστατεύονται µε οριζόντια προστεγάσµατα. 
Ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα ηλιοπροστατεύονται µε κατακόρυφες περσίδες, µε
κλίση ως προς το άνοιγµα. Eίναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι τα σκίαστρα που
βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ανοίγµατος είναι προτιµότερα, από την άποψη
ότι το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ενέργειας δεν εισέρχεται στο κτίριο. Από την
άλλη όµως πρέπει να είναι κατασκευές αδιάβροχες, µε αντοχή σε ισχυρούς ανέµους
και συνήθως απαιτούν πιο ειδικό µηχανισµό εξοπλισµό. Επίσης, η διάτρητη
ηλιοπροστασία είναι πιο αποτελεσµατική από την συµπαγή, εφόσον δεν εγκλωβίζει
θερµό αέρα και δεν επιβαρύνει θερµικά τις όψεις των κτιρίων.
Ακόµη, η χρήση δέντρων και ιδιαίτερα φυλλοβόλων µπροστά από τα ανοίγµατα είναι
µια τεχνική οικολογική που εξασφαλίζει ηλιασµό το χειµώνα και ηλιοπροστασία το
καλοκαίρι, διασφαλίζοντας συγχρόνως ψύξη µε την εξατµισοδιαπνοή και διόδους αέρα
για φυσικό αερισµό και δροσισµό στις θερµές περιόδους.
την  επιλογή του υαλοστασίου: Καλά θερµοµονωµένο πλαίσιο, διπλός υαλοπίνακας ή
σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοί θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, και αεροστεγανότητα
συµβάλλουν σε θετικό θερµικό ισοζύγιο∙ το θερµικό όφελος από την ηλιακή
ακτινοβολία να υπερκαλύπτει τις θερµικές απώλειες από το άνοιγµα .
Όσο µεγαλύτερο είναι το άνοιγµα τόσο µεγαλύτερη και η ηλιακή πρόσοδος. Εάν όµως
το άνοιγµα δεν συνοδεύεται από νυχτερινή κινητή θερµοµόνωση (ειδικά
θερµοµονωµένα φύλλα ασφαλείας, ή ακόµη και συµβατικά ρολά), µπορεί να αποδώσει
αρνητικά, καθώς επιτρέπει αυξηµένες θερµικές απώλειες τη νύχτα.
Επίσης η διαπερατότητα, η ανακλαστικότητα και η απορροφητικότητα του διαφανούς
υλικού στην ηλιακή ακτινοβολία, και η αντοχή του στις κλιµατικές µεταβολές είναι
καθoριστικά κριτήρια επιλογής. ∆εν πρέπει βέβαια να παραλείψουµε την εµφάνιση και
το αρχικό κόστος αγοράς, τοποθέτησης και συντήρησης που πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερο για να µην επιβαρύνεται η κατασκευή.
την απαίτηση για φυσικό φωτισµό του κτιρίου, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των χρηστών. Τα µεγάλα ανοίγµατα δηµιουργούν κίνδυνο θαµπώµατος και
µείωση της ιδιοτικότητας. Η ορθολογική χωροθέτηση, διαστασιολόγηση και προστασία
των ανοιγµάτων και, συγχρόνως, η αύξηση της λαµπρότητας των περιβαλλουσών
επιφανειών του φωτιζόµενου χώρου, αποµακρύνει τον κίνδυνο της θάµβωσης και της
οπτικής ενόχλησης.
Τα συµπαγή δοµικά στοιχεία (τοιχοποιίες, δάπεδα), σε ένα σύστηµα που
εκµεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια µε τη δέσµευσή της από τα ανοίγµατα
κατασκευάζονται από υλικά µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα, ώστε αφενός να
αποθηκεύουν θερµότητα, χρήσιµη για τη νύχτα και περιόδους συννεφιάς και
αφετέρου να συµβάλλουν στην αποφυγή της υπερθέρµανσης του χώρου .
Συνήθως είναι βαριά οικοδοµικά υλικά του φέροντα οργανισµού και του κελύφους
γενικότερα (για παράδειγµα, σκυρόδεµα, οπτόπλινθοι, πέτρα) καθώς και υλικά
επενδύσεων (κεραµικά πλακίδια, φυσικοί λίθοι, κλπ).
Η θερµότητα, προερχόµενη δωρεάν από την ηλιακή ακτινοβολία, αποθηκεύεται για να
αποδοθεί το βράδυ, ώστε σε 24ωρη βάση η θερµοκρασία να διατηρείται στα επίπεδα
της θερµικής άνεσης. Όσο µεγαλύτερα είναι τα ανοίγµατα και ικανοποιητική σε
µέγεθος η επιφάνεια αποθήκευσης, τόσο µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας το
χειµώνα. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι θερµική µάζα χωρίς πρόβλεψη θερµοµόνωσης
του δοµικού στοιχείου, διαγράφει τα πιθανά ηλιακά κέρδη κατά τη χειµερινή περίοδο.
Συγχρόνως, η θερµική αδράνεια ή θερµοχωρητικότητα βοηθά στο να µετριαστεί η
θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της ηµέρας του καλοκαιριού και να επιτύχει ο
δροσισµός που επιτυγχάνεται τις βραδινές ώρες µε το αερισµό.

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;
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Το παθητικό σύστηµα του ηλιακού τοίχου θερµικής αποθήκευσης
Ο τοίχος θερµικής αποθήκευσης είναι ένας τοίχος, κατά κανόνα νότιος,
κατασκευασµένος µε υλικά µεγάλης θερµοχωρητικότητας (χυτό σκυρόδεµα,
τσιµεντόλιθους, τούβλα, πέτρα και ωµοπλινθοδοµή ή και δοχεία που περιέχουν νερό),
µε υφή και χρώµα που µεγιστοποιεί την απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας,
χωρίς θερµοµόνωση, που λειτουργεί σαν συλλέκτης, αποθήκη και διανοµέας της
θερµότητας. Ένα υαλοστάσιο τοποθετηµένο σε µια απόσταση 10 εκ. ή περισσότερο
από αυτόν προς την εξωτερική του πλευρά, χρησιµεύει για τη δέσµευση της ηλιακής
ακτινοβολίας, (φωτογραφία 6). Η θερµότητα που προέρχεται από την ηλιακή
ακτινοβολία αποθηκεύεται στον τοίχο και από εκεί µεταδίδεται µε αγωγιµότητα ή και
µεταφορά µε φυσικό θερµοσιφωνισµό,  εάν υπάρχουν οι κατάλληλες θυρίδες, στο
χώρο. Η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου που θερµαίνεται άµεσα από την ακτινοβολία
µπορεί να φθάσει ως τους 65 οC . Ταυτόχρονα το γυαλί λειτουργεί σαν µονωτικό
στρώµα για τη µείωση των θερµικών απωλειών από το θερµό τοίχο προς το εξωτερικό
ψυχρό περιβάλλον.

Παθητικό σύστηµα µε ηλιακούς χώρους-προσαρτηµένα θερµοκήπια
Ο ηλιακός χώρος – θερµοκήπιο κατασκευάζεται στη νότια πλευρά του κτιρίου,
περιβάλλεται από τη µια ή µέχρι τις τρεις πλευρές του µε υαλοστάσιο και από τις
υπόλοιπες από συµπαγή τοίχο µε θερµική µάζα µε τον οποίο και συνδέεται µε το
κυρίως κτίριο. Ο προσαρτηµένος ηλιακός χώρος έχει τις ρίζες του στην ευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα  - µε τα αίθρια, τα ηλιακά δωµάτια, τα θερµοκήπια τους
σκεπαστούς γυάλινους δρόµους. Ο ηλιακός» – «το λιακωτό» της παραδοσιακής
ελληνικής αρχιτεκτονικής είναι επίσης µια µορφή ηλιακού χώρου, (φωτογραφία 7).
Η προσάρτηση ηλιακών χώρων –θερµοκηπίων στις κατοικίες έχει πολλαπλή
συνεισφορά: προσφέρει χρηστικό χώρο στους ενοίκους στις µεταβατικές εποχές  του
έτους, αυξάνοντας µε αυτό τον ήπιο τρόπο το µέγεθος του κατοικήσιµου χώρου,
διευκολύνει  την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στη χειµερινή περίοδο για οικιακή
χρήση, βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών, και συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας
στο κτίριο (φωτογραφία 8). Συχνά τα θερµοκήπια είναι χώροι που προστίθενται εκ των
υστέρων στα υφιστάµενα κτίρια, µε µικρό κόστος και µπορούν να εξυπηρετήσουν
πολλές λειτουργίες. Ο χώρος του θερµοκηπίου θερµαίνεται απευθείας από την ηλιακή
ακτινοβολία και λειτουργεί σαν το παθητικό σύστηµα του «απευθείας κέρδους». Η
θερµότητα µεταφέρεται στο κυρίως κτίριο µέσα από τα ανοίγµατα. Συγχρόνως η
ηλιακή ενέργεια απορροφάται από τον πίσω συµπαγή τοίχο του θερµοκηπίου,
µετατρέπεται σε θερµότητα και ένα ποσοστό µεταφέρεται στο κτίριο. 
Το θερµοκήπιο επίσης λειτουργεί σαν φράγµα θερµικών απωλειών του κτιρίου προς το
εξωτερικό περιβάλλον. Σχεδόν όλες τις ώρες της ηµέρας ο ηλιακός χώρος έχει
υψηλότερη θερµοκρασία από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και έτσι συµβάλλει
στη µείωση των θερµικών απωλειών από το κτίριο. Χωρίς ηλιοφάνεια, η εσωτερική
θερµοκρασία σ’ ένα θερµοκήπιο µε διπλό υαλοστάσιο φθάνει τουλάχιστον στους 10οC
όταν η εξωτερική  είναι 0 οC.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;

6. Συγκρότηµα κατοικιών µε ηλιακούς
τοίχους στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

7. Το λιακωτό σε παραδοσιακή
κατασκευή στη Λέσβο.

8. Θερµοκήπιο προσαρτηµένο σε
κατοικία. Αποτελεί επέκταση του

κατοικήσιµου χώρου και προσφέρει
θερµότητα από την ηλιακή

ακτινοβολία στο κυρίως σπίτι.
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Οι ηλιακές εφαρµογές στη χώρα µας
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
υπολογίζεται ότι από τα συστήµατα και τις τεχνικές που έχουν εφαρµοστεί στα
βιοκλιµατικά κτίρια που καταγράφηκαν (174 µεµονωµένες εφαρµογές βιοκλιµατικού
σχεδιασµού και 2 εφαρµογές σε οικιστικά σύνολα), την κύρια θέση κατέχουν απλές
τεχνικές για µεγιστοποίηση των νότιων ανοιγµάτων. Θερµοκήπια εµφανίζονται στο
42% των κτιρίων και ηλιακοί τοίχοι στο 27% των κτιρίων, (φωτογραφία 9).
Από τις ενεργειακές προσοµοιώσεις που εκπονήθηκαν από το ΚΑΠΕ στα πλαίσια
ερευνητικού προγράµµατος και µε βάση τις καταγεγραµµένες πραγµατικές συνθήκες
χρήσης των κτιρίων, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση των βιοκλιµατικών
κατοικιών συνεχούς χρήσης κυµαίνεται στην α΄ κλιµατική ζώνη από 25-42 KWh/m2,
στη β΄ κλιµατική ζώνη από 28-55 KWh/m2 και στη γ΄ κλιµατική ζώνη από 44-90
KWh/m2.  Εκτιµάται ότι σε σχέση µε τα συνήθη συµβατικά κτίρια κατασκευασµένα
µετά το 1979 (έτος εφαρµογής του Κανονισµού Θερµοµόνωσης) τα βιοκλιµατικά κτίρια
παρουσιάζουν εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 30%, ενώ σε σχέση µε
παλαιότερα µη µονωµένα κτίρια, η αντίστοιχη εξοικονόµηση ενέργειας ανέρχεται σε
ποσοστό της τάξης του 80%.

Συνειδητοποιηµένοι χρήστες
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός όπως αναφέραµε συµβάλλει στην εξοικονόµηση
ενέργειας, και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσα και έξω από τα κτίρια. 
Mε τον προσανατολισµό του κτιρίου και κυρίως των ανοιγµάτων του, τη µορφή του
κτιρίου, την αναλογία συµπαγών στοιχείων και ανοιγµάτων, την κατασκευή του
κελύφους, και την επιλογή των συστηµάτων θέρµανσης, αερισµού και φωτισµού
επεµβαίνει ο µελετητής στην θερµική συµπεριφορά του κτιρίου.
Για την εκλογή του πιο κατάλληλου παθητικού συστήµατος για κάθε περίπτωση
παίρνονται υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε συστήµατος που
αναφέρονται σε σχέση µε την απόδοση, το κόστος την απλότητα της κατασκευής και
την επίδρασή του στη λειτουργία του κτιρίου.
Η απόδοση µιας βιοκλιµατικής τεχνικής πρέπει επίσης να σχετίζεται µε την κλιµατική
περιοχή εφαρµογής αλλά και τις απαιτήσεις άνεσης που τίθενται από τους χρήστες.
Είναι δυνατόν, ενώ έχει προβλεφθεί το κατάλληλο για την περιοχή σύστηµα, εάν δεν
διαστασιολογηθεί µε υπολογισµό και θερµική ανάλυση ολόκληρου του κτιριακού
κελύφους, να µην αποδώσει τα αναµενόµενα οφέλη.
Eκτός όµως από το κτισµένο περιβάλλον (σχεδιασµός και κατασκευή), είναι και ο
τρόπος χρήσης του κτιρίου που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας. Οι χρήστες του
κτιρίου µε την “συµπεριφορά” και τις συνήθειές τους, µπορούν να διαφοροποιήσουν
ουσιαστικά την θερµική συµπεριφορά και εποµένως την τελική κατανάλωση ενέργειας
και πολλές φορές µπορεί να οδηγήσουν και σε αρνητική λειτουργία.
Είναι προφανές ότι ένα σύστηµα απευθείας κέρδους δεν θα αποδώσει στο βαθµό που
έχει υπολογιστεί εάν το βράδυ δεν χρησιµοποιούνται τα φύλλα ασφαλείας
(παντζούρια) και θα έχει αρνητικό αποτέλεσµα εάν στη διάρκεια της ηµέρας
παραµένουν κλειστές οι κουρτίνες.
Eνηµερωµένοι, και συνεπώς συνειδητοποιηµένοι σε σχέση µε το “ενεργειακό
πρόβληµα” χρήστες, µπορούν µε την ορθολογική χρήση των διαφόρων συστηµάτων
ελέγχου του εσωκλίµατος που έχουν στην διάθεσή τους, να συµβάλλουν στην µείωση
των θερµικών απωλειών, στην αποφυγή της υπερθέρµανσης και γενικότερα στην
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;

9. Το ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση
Αττικής 
(αρχιτεκτονική µελέτη: Α. Τοµπάζης,1984).
Εφαρµόστηκε πληθώρα ηλιακών
συστηµάτων µε στόχο την
αξιολόγησή τους.
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Επίλογος
Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα το στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε είναι να
ελαχιστοποιήσουµε την εξάρτησή µας από τα ορυκτά καύσιµα, τουλάχιστον όσον
αφορά τη θέρµανση και την ψύξη των κτιρίων,  εκµεταλλευόµενοι τις ανεξάντλητες
πηγές ενέργειας- τον ήλιο και τον αέρα-, που η χώρα µας διαθέτει, και να βάλουµε τις
βάσεις για την περιβαλλοντική βελτίωση των πόλεών µας φροντίζοντας συγχρόνως την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και ο τρόπος χρήσης των κτιρίων µας πρέπει να βασίζονται
στις αρχές της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Συγχρόνως να
συνεισφέρουν στην υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των ενοίκων χωρίς να προκαλούνται
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ανάλογα µε τις διαθέσιµες υποδοµές, η εκµετάλλευση των ήπιων και ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας- της βιοµάζας, της γεωθερµίας, της αιολικής ενέργειας και της
ηλιακής ενέργειας µε φωτοβολταϊκά και ηλιακούς συλλέκτες θέρµανσης νερού-
µπορεί να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη δηµιουργία πιο καθαρού
περιβάλλοντος.
Ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων, η προσαρµογή στις κλιµατικές και τοπικές
συνθήκες, η χρησιµοποίηση οικοδοµικών υλικών µε οικολογική συµπεριφορά και
δυνατότητα επανάχρησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού
µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην ενσωµάτωση της
λογικής που οδηγεί στην «αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξη» των πόλεων και των
οικισµών µας.
Λύσεις υπάρχουν. Λύσεις αρχιτεκτονικές στο πλαίσιο του σχεδιασµού µε βιοκλιµατικά
και περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλα τα νέα κτίρια. Λύσεις τεχνικές, για τη
βελτιστοποίηση της ενεργειακής συµπεριφοράς σε νέα και υφιστάµενα κτίρια µε
επεµβάσεις για την µείωση των θερµικών απωλειών, την εκµετάλλευση της ηλιακής
ακτινοβολίας και την αύξηση του φυσικού δροσισµού το καλοκαίρι. Λύσεις
τεχνολογικές, µε ενσωµάτωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης. Λύσεις µη τεχνολογικές-
ανθρώπινης συµπεριφοράς, ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας χωρίς να
µειωθεί το επίπεδο της θερµικής και οπτικής άνεσης και εν γένει της διαβίωσης στα
κτίρια. Με την συνεπικουρία των θεσµικών και οικονοµικών κινήτρων που θα
συµβάλλουν στη στροφή της κοινωνίας προς τη βιώσιµη διαχείριση της ενέργειας στα
κτίρια, είναι εφικτή η λειτουργία, αν όχι µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας,
τουλάχιστον χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίου.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Eνηµερωµένοι, και συνεπώς

συνειδητοποιηµένοι σε

σχέση µε το “ενεργειακό

πρόβληµα” χρήστες,

µπορούν µε την ορθολογική

χρήση των διαφόρων

συστηµάτων ελέγχου του

εσωκλίµατος που έχουν στην

διάθεσή τους, να

συµβάλλουν στην µείωση των

θερµικών απωλειών, στην

αποφυγή της υπερθέρµανσης

και γενικότερα στην µείωση

της κατανάλωσης ενέργειας.

>> ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;
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ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ: 
Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ

ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΩΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

άρθρο:
Στέλιος Χ. Ζερεφός

∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχ. 
Λέκτορας

Σχολής Αρχιτεκτόνων, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κτιριακή Ευφυΐα

Με εξαίρεση τις βιοκλιµατικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων και έπειτα των Ρωµαίων,
καθώς και µεµονωµένων παραδειγµάτων του µεσαίωνα, για αιώνες τα κτίρια
θεωρούνταν ουσιαστικά παθητικά και στατικά αντικείµενα, των οποίων η συµπεριφορά
ήταν συνάρτηση των κατασκευαστικών υλικών και της παράδοσης. Η συµπεριφορά
αυτή όµως, κυρίως λόγω του εµπειρικού σχεδιασµού και της παρατήρησης των
κλιµατικών συνθηκών συνέβαλε προς µία πρώιµη εγγενή εξοικονόµηση ενέργειας, η
οποία ήταν άµεσα συνυφασµένη µε την άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου.
Η ανάπτυξη της κτιριακής τεχνολογίας όµως σε συνδυασµό µε την εφεύρεση νέων
µεθόδων, νέων υλικών και εργαλείων για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό δηµιούργησαν
ιστορικές τοµές - επαναστάσεις θα µπορούσαµε να πούµε – που επηρέασαν τον τρόπο
που σχεδιάζουµε και αντιλαµβανόµαστε την αρχιτεκτονική. Όπως συνέβη και µε άλλες
µεγάλες εφευρέσεις, όπως της υάλου, του σκυροδέµατος, του ηλεκτρισµού, των
ανελκυστήρων, των αυτοκινήτων και άλλων, έτσι και η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας είχε άµεση επίδραση στο σχεδιασµό των κτιρίων. 
Με την εισαγωγή της κτιριακής ευφυΐας οι στατικές αυτές µορφές κτιρίων εξελίχθηκαν
σε δυναµικές, τα συστήµατα των οποίων είναι ικανά να προβλέπουν και να
ανταποκρίνονται σε φαινόµενα, τα οποία επηρεάζουν τις επιδόσεις του κτιρίου και των
ενοίκων του, είτε αυτά είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Αρχικά, ο όρος ευφυές κτίριο
θεωρήθηκε ότι αναφέρεται σε µία δυναµική οντότητα, η οποία περιέχει την τελευταία
λέξη της τεχνητής νοηµοσύνης, ένα περιβάλλον, στο οποίο οι αλλαγές στη χρήση του
κτιρίου, σε συνάρτηση µε το εξωτερικό πάντα περιβάλλον, είναι αναπροσαρµοζόµενες
και τα διάφορα συστήµατα προσφέρουν τη µέγιστη άνεση µε τη µικρότερη ενεργειακή
κατανάλωση. 
Η αλήθεια είναι ότι η πιο εκλεπτυσµένη λύση για τη δηµιουργία ενός ευφυούς κτιρίου
βρίσκεται στο σχεδιασµό του και συγκεκριµένα στην παθητική µηχανική, η οποία
χρησιµοποιεί τη χωροθέτηση και τα «στατικά» τµήµατα του κτιρίου για τη
βελτιστοποίηση του εσωτερικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, η παθητική µηχανική
επιτάσσει την προσεκτική επιλογή του προσανατολισµού, του σχεδιασµού των
ανοιγµάτων, της σκίασης και των υλικών, τα οποία έχουν σηµαντική επίδραση στις
ανάλογες επιδόσεις του κτιρίου. Παραδείγµατα τέτοιων µορφών σχεδίασης βρίσκουµε
συνήθως σε παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, καθώς και σε κτίρια τα οποία έχουν
σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Παρατηρώντας π.χ. κανείς
παραδοσιακούς οικισµούς, όπως αυτούς των Κυκλάδων, ανακαλύπτει ότι το πάχος των
τοίχων, τα µικρά ανοίγµατα, το άσπρο χρώµα και η τοποθέτηση του κάθε κτίσµατος

Άποψη ενός από τα φρεάτια φυσικού εξαερισµού. ∆ιακρίνεται η ελικοειδής µορφή

του και οι εξώστες που δηµιουργούνται στο εσωτερικό του κτιρίου.
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στον οικισµό, συµβάλλουν στην µόνωση, την εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και στην
προστασία από τον ήλιο και τους ανέµους. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
προσδίδονται χωρίς τη χρήση τεχνολογικών λύσεων. Από αυτά προκύπτει ότι ακόµη και
απλές σχεδιαστικές λύσεις µπορούν να προσδώσουν ευφυΐα σε ένα κτίριο. 
Έτσι, µπορούµε να υποστηρίξουµε, αντίθετα µε τις περισσότερες αρχικές απόψεις περί
κτιριακής ευφυΐας, ότι τα περισσότερα κτίρια κατέχουν µία µορφή ευφυΐας ήδη από τη
φάση του σχεδιασµού τους. Με την εισαγωγή όµως και δυναµικών τεχνολογικών
συστηµάτων µπορεί κανείς να αυξήσει θεωρητικά την ευφυΐα ενός κτιρίου.  Εποµένως,
η ευφυΐα ενός κτιρίου αξιολογείται αφ’ ενός από τη σχεδίασή του, η οποία
προσδιορίζει την εγγενή ευφυΐα του και αφ’ ετέρου από την αποτελεσµατικότητα των
τεχνολογικών λύσεων που προσδιορίζουν τη «δυναµική» ευφυΐα του. Το κτίριο, µέσω
της δυναµικής ευφυΐας του, µπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ατέλειες της σχεδίασής του
και συγχρόνως να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του σε όλους τους τοµείς.

Ο ευφυής φλοιός
Ο κτιριακός φλοιός αποτελεί εκ φύσεως το όριο µεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού του κτιρίου και εποµένως αποτελεί τον σηµαντικότερο αποδέκτη για το
σχεδιασµό και την τοποθέτηση ευφυών συστηµάτων. Ο όρος ευφυής φλοιός κτιρίου
έχει χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές και µε πολλές παραλλαγές. Σύµφωνα µε τους
Wigginton και Harris υπάρχουν πάνω από τριάντα διαφορετικές ονοµασίες γι’ αυτό που
ονοµάζουµε ευφυής φλοιός (intelligent skin). Σήµερα µε τον όρο αυτό περιγράφουµε
µία ζώνη µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου, η
οποία είναι σχεδιασµένη µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχει τη διάδραση
αρκετών παραµέτρων που επηρεάζουν την συνολική ενεργειακή κατανάλωση ενός
κτιρίου.
Η ιδέα του φλοιού πλέον ως χώρου, σε αντίθεση µε την παλαιότερη αντιµετώπισή του
ως επιπέδου, που ορίζει είτε µε τη διαφάνεια την ένωση, είτε µε την πληρότητα την
αποκοπή του από το εξωτερικό περιβάλλον, δε µεταβάλλει την ευρύτερη έννοιά του
ως φίλτρο. Αυτό που µεταβάλλεται όµως είναι η αντιµετώπισή του, η οποία πλέον δεν
αφορά σε ένα στατικό στοιχείο, αλλά σε έναν δυναµικά µεταβαλλόµενο παράγοντα, ο
οποίος θεωρεί το κτίριο ζωντανό οργανισµό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενώ η µοντέρνα
αρχιτεκτονική εµφάνιζε την αισθητική και τον φονκτιοναλισµό µέσω της τυπικής
σχέσης µεταξύ του κενού και του πλήρους και της αντίστασής τους στο χρόνο, η νέα
αντίληψη του ευφυούς φλοιού δίνει προτεραιότητα στον περιβαλλοντικό και
ενεργειακό έλεγχο, αλλά και στη σκόπιµη µεταβολή του κενού και του πλήρους µε την
πάροδο του χρόνου.
Η µεταβολή αυτή προέρχεται συνήθως από αυτόµατα συστήµατα, τα οποία
τοποθετούνται στη ζώνη που σχηµατίζει ο φλοιός και ελέγχουν µεταξύ άλλων
παραµέτρους που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την ενεργειακή κατανάλωση όπως
είναι ο φυσικός φωτισµός, ο φυσικός εξαερισµός, η θερµική µόνωση και η ποιότητα
του εσωτερικού αέρα. Τα συστήµατα αυτά εκτός των ηλεκτρονικών µονάδων ελέγχου
(αισθητήρες, µικροηλεκτρονικοί ελεγκτές κλπ.) περιλαµβάνουν και µηχανικά στοιχεία,
τα οποία δηµιουργούν εν τέλει και την αισθητική της όψης του κτιρίου. Τέτοια στοιχεία
αποτελούν συνήθως δυναµικά µεταβαλλόµενα σκιάδια από διάφορα υλικά, τα οποία
προσδιορίζουν την τελική διαφάνεια του κτιρίου. Επίσης, σηµαντικό ρόλο παίζει και η
τοποθέτησή τους διότι επηρεάζει και την τελική µορφή του κτιρίου, αλλά και την
ενεργειακή του απόδοση. Η ιδανική τοποθέτηση σε κλίµατα όπως της χώρας µας είναι
εξωτερικώς, η δηµιουργία δηλαδή ενός δεύτερου φλοιού που προσβλέπει στη
συνολική σκίαση του κτιρίου. Αν αναλογιστούµε δε ότι στην Ελλάδα χρησιµοποιείται
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους
ευφυείς φλοιούς παίζουν σηµαντικό

ρόλο στην τελική εµφάνιση του
κτιρίου και τη σχέση του µε το

συγγενές δοµηµένο περιβάλλον. Στην
περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν

κατακόρυφα κεραµικά σκιάδια, τα
οποία προστατεύουν από το δυσµενή

προσανατολισµό, ενώ παράλληλα
προσφέρουν ιδιωτικότητα στους

εσωτερικούς χώρους.  

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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περισσότερη ενέργεια για την ψύξη των κτιρίων παρά για τη θέρµανσή τους, η
τοποθέτηση αυτή αποτελεί και τη λογικότερη λύση.
Επίσης, πολύ σηµαντικός είναι και ο σχεδιασµός του φλοιού για την παροχή φυσικού
εξαερισµού σε όλο το κτίριο. ∆ηµιουργώντας ένα αεριζόµενο κενό µεταξύ του
εξωτερικού και του εσωτερικού τµήµατος του φλοιού, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθεί η διαφορά ατµοσφαιρικής πίεσης από το κατώτερο επίπεδο του
κτιρίου στο ανώτερο, έτσι ώστε να δηµιουργείται φυσική ροή αέρα µέσα στην
κοιλότητα. Έπειτα, ο αέρας αυτός µπορεί είτε να θερµαίνεται παθητικά από τον ήλιο
το χειµώνα, είτε να απάγεται φυσικά το καλοκαίρι και να διανέµεται σε όλους τους
χώρους του κτηρίου ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για θέρµανση και ψύξη.

Ενεργειακός «Καταλύτης»
Είναι πλέον σαφές ότι ο ευφυής φλοιός αποτελεί έναν ενεργειακό «καταλύτη», αφού
είναι η πρώτη ασπίδα προστασίας του κτιρίου από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές
συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης συστηµάτων ελέγχου της
ηλιακής ακτινοβολίας, του φυσικού φωτισµού και του φυσικού εξαερισµού. Σύµφωνα
µε πρόσφατη έρευνα η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου το οποίο
έχει στοιχεία ευφυΐας στο φλοιό του µπορεί να φτάσει και το 42% σε σχέση µε έναν
συµβατικό φλοιό µε ποιοτικά υλικά κατασκευής, ιδιαίτερα δε σε θερµά κλίµατα.
Αντίστοιχα, στις κλιµατικές συνθήκες της χώρας µας το ποσοστό αυτό φτάνει και το
30%.  
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα κτι ρίων πλέον, τα οποία είναι σχεδιασµένα µε
αυτή τη λογική. Αρχιτέκτονες όπως ο Norman Foster, ο Renzo Piano, ο Richard Rogers,
o Stefan Behnisch και άλλοι, χρησιµοποιούν τη λογική του φλοιού ως ενεργειακού
«καταλύτη» για βασικό στόχο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Για παράδειγµα το κτίριο
του Norman Foster που σχεδίασε για την εταιρία Swiss RE στο Λονδίνο, χρησιµοποιεί
ακριβώς αυτή τη λογική ως εφαλτήριο για τη σχεδίαση ολόκληρου του κτιρίου, ενώ
ταυτόχρονα του προσδίδει µορφή που έχει αρκετά άλλα πλεονεκτήµατα, όπως την
εξασφάλιση περισσότερου υπαίθριου χώρου και λιγότερων καταπονήσεων από τον
άνεµο. 
Το κτίριο αυτό χρησιµοποιεί µεθόδους εξοικονόµησης ενέργειας που του επιτρέπουν
να χρησιµοποιεί τη µισή ενέργεια από ότι θα κατανάλωνε ένα αντίστοιχο ψηλό κτίριο.
Η µέθοδος που έχει εφαρµοστεί αφορά σε κενά τοποθετηµένα σε κάθε όροφο του
κτιρίου που επικοινωνούν µεταξύ τους, σχηµατίζοντας έξι «φρεάτια», τα οποία
χρησιµεύουν για τον απρόσκοπτο φυσικό εξαερισµό όλων των εσωτερικών χώρων
λόγω του φαινοµένου της «καµινάδας». Η εισαγωγή του αέρα επιτυγχάνεται µέσω
αυτόµατα ανοιγόµενων κουφωµάτων που ελέγχονται από το κεντρικό σύστηµα
διαχείρισης του κτιρίου. Τα φρεάτια αυτά δηµιουργούν έναν γιγαντιαίο διπλό
υαλοπίνακα, στον οποίο ο ενδιάµεσος αέρας ουσιαστικά µονώνει τους χώρους
γραφείων. Κατά τους θερινούς µήνες τα φρεάτια αυτά αποσύρουν το θερµό αέρα
χρησιµοποιώντας το φαινόµενο της «καµινάδας», ενώ κατά τους χειµερινούς µήνες
θερµαίνονται χρησιµοποιώντας παθητική ηλιακή θέρµανση. Επίσης, τα φρεάτια αυτά
αφήνουν το φως να διεισδύσει ακόµη και σε περιοχές κοντά στον πυρήνα του κτιρίου,
κάνοντας πιο ευχάριστους τους χώρους εργασίας, ενώ παράλληλα εξοικονοµώντας
ενέργεια για τεχνητό φωτισµό. 
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό που προκύπτει από τη µορφή του κτιρίου και
βοηθά στην ενεργειακή κατανάλωση είναι τα κυκλικά επίπεδα. Συγκεκριµένα, ο
κτιριακός φλοιός αποτελείται από δύο διακριτές στρώσεις υαλοπινάκων µε απόσταση
µεταξύ τους και το κενό που δηµιουργείται ανάµεσα χρησιµεύει για τη διακίνηση
φρέσκου αέρα µέσα στους εσωτερικούς χώρους. Το κυκλικό όµως σχήµα των επιπέδων
υποβοηθά τον φυσικό εξαερισµό σχηµατίζοντας µία διακριτή ζώνη υποπίεσης στην
υπήνεµη πλευρά του κτιρίου, τραβώντας περισσότερο αέρα από την προσήνεµη
πλευρά. Έτσι παρά το γεγονός ότι το κτήριο θερµαίνεται και ψύχεται µε µηχανικά
µέσα, η στρατηγική του φυσικού εξαερισµού αφήνει τα συστήµατα αυτά αδρανή για
αρκετές ώρες της ηµέρας.
Πιθανές Εξελίξεις στο Φλοιό των Κτιρίων

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Εξωτερικά σκιάδια από εντυπωµένη
ύαλο. Η εξωτερική τοποθέτηση των

σκιαδίων και η επιλογή του υλικού
τους εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή

διαφάνεια στο κτίριο µε σεβασµό
στην ενεργειακή κατανάλωση.



Ο φλοιός ως όριο µεταξύ του
εσωτερικού και του εξωτερικού

περιβάλλοντος. Στην περίπτωση του
GLA Building του Foster ο χώρος

που καταλαµβάνει ο φλοιός
χρησιµοποιείται για την κυκλοφορία

γύρω από το κεντρικό θέµα του
κτιρίου που είναι η αίθουσα

συνεδριάσεων.
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Αν και η εξέλιξη κτιρίων όπως ο πύργος του Foster για τη Swiss RE έγιναν κυρίως για
την προώθηση του περιβαλλοντικού πορτραίτου των εταιριών, όπως παραδέχεται και η
ίδια η εταιρία, δεν παύουν να αποτελούν σηµαντικά παραδείγµατα για το πως µπορεί
κανείς να εκµεταλλευτεί το χώρο που καταλαµβάνει ο κτιριακός φλοιός και να τον
χρησιµοποιήσουν προς όφελος όλων. Ας µην ξεχνάµε ότι µετά τη λειτουργία του
κτιρίου τους για µερικά χρόνια, οι εταιρίες συνήθως αναφέρουν ότι η κίνησή τους προς
ένα περισσότερο περιβαλλοντικό προφίλ δεν άφησε κανέναν χαµένο, αφού
δηµιούργησε ανθρώπινους εσωτερικούς χώρους, που σέβονται τους ενοίκους του και
το περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε ένα περισσότερο υγιές
εσωτερικό περιβάλλον. Είναι βέβαιο πως η περιβαλλοντική αφύπνιση που επέβαλε
πρόσφατα η κλιµατική αλλαγή και η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα
προδιαγράφουν ότι οι προσπάθειες εξοικονόµησης ενέργειας θα διογκωθούν στις
προσεχείς δεκαετίες.
Στο σηµείο αυτό όµως τίθεται ένα σοβαρό θέµα, το οποίο µπορεί να επηρεάσει πάλι το
σχεδιασµό τέτοιων φλοιών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της
µικροηλεκτρονικής ανοίγει νέους ορίζοντες στο σχεδιασµό ευφυών φλοιών. Έννοιες
όπως η κατανοµή της υπολογιστικής ισχύος, ο καταµερισµός δηλαδή εργασιών σε
επιµέρους ηλεκτρονικά συστήµατα, καθώς και η προώθηση νέων τεχνολογιών όπως οι
ηλεκτροχρωµικοί υαλοπίνακες και η δηµιουργία δυναµικών υλικών που µεταβάλλουν
τη µοριακή δοµή τους θα επηρεάσουν στο άµεσο µέλλον τον τρόπο που σκεφτόµαστε
για την αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα το σχεδιασµό του «φίλτρου» που ονοµάζουµε
φλοιό. Ας µην ξεχνάµε θεωρητικές εργασίες όπως αυτή του Mike Davies µε την
περιγραφή του πολυσθενή (polyvalent) τοίχου, ο οποίος πέρα από τη µόνωση και τις
συνήθεις πλέον δυναµικές µεταβολές της διαφάνειας, παράγει ενέργεια και
ενσωµατώνει τις µονάδες ελέγχου της συµπεριφοράς του σε ελάχιστο χώρο. Όλες
αυτές οι εξελίξεις µπορεί να µας οδηγήσουν στον περιορισµό πάλι του χώρου που
καταλαµβάνει ο κτιριακός φλοιός και την αντιµετώπισή του ξανά ως ενός λεπτού ορίου
µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Πάνω από το 80% του χρόνου µας το περνάµε σε

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ: 
Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

Γενική άποψη του κτιρίου στην οδό 30
St. Mary’s Axe της εταιρίας Swiss RE,

σχεδιασµένο από τον Foster.
∆ιακρίνονται τα ελικοειδή φρεάτια

που διατρέχουν σε όλο το ύψος του
κτιρίου και έχουν σκουρόχρωµους

υαλοπίνακες για την ηλιακή
προστασία.
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εσωτερικούς χώρους, στο σπίτι ή στην δουλειά και το υπόλοιπο στον εξωτερικό χώρο,
στις πόλεις και οι περισσότεροι στα µεγάλα αστικά κέντρα. Ένα άνετο και υγιεινό
εσωτερικό και εξωτερικό µικροκλίµα είναι συνεπώς προϋπόθεση για µια καλή
ποιότητα ζωής. 
Στη βάση αυτή τα σύγχρονα ζητήµατα αστικής ανάπτυξης αφορούν σε µια σειρά
ολοκληρωµένων επεµβάσεων που βελτιώνουν τη δοµή και τη λειτουργία των πόλεων,
µέσα από τον έλεγχο των χρήσεων γης, παρεµβαίνουν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας
και των αστικών µεταφορών και στην πολιτική στάθµευσης, µεριµνούν για την
προστασία και ανάδειξη των χώρων πρασίνου, κλπ. Οι ευρωπαϊκές πόλεις
αναµορφώνονται µέσω σειράς πολεοδοµικών αναπλάσεων υποβαθµισµένων περιοχών,
όπου συµπεριλαµβάνονται πεζοδροµήσεις, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ανακαίνιση
υφιστάµενων κτιρίων, διαµόρφωση δηµόσιων χώρων, κλπ., που καθοδηγούνται από το
στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξυγίανσης και αναβάθµισης του
αστικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της εξασφάλισης
ενεργειακής και εν γένει περιβαλλοντικής απόδοσης. 
Στον τοµέα της κατασκευής η επικρατούσα τάση είναι η «αειφόρος» δόµηση, δόµηση
που ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία
κάθε έργου σε όλο τον κύκλο ζωής. Πρόκειται για µια διαδικασία κατά την οποία όλοι
οι εµπλεκόµενοι παράγοντες (ιδιοκτήτης οικοπέδου, χρηµατοδότης, µηχανικός,
αρχιτέκτονας, κατασκευαστής, προµηθευτής υλικών, αρµόδια για την έκδοση αδειών
αρχή) πρέπει να συνδυάζουν τις λειτουργικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές και
ποιοτικές παραµέτρους για την ανέγερση και την ανακαίνιση κτιρίων και δοµηµένου
περιβάλλοντος τα οποία να είναι ελκυστικά, ανθεκτικά, λειτουργικά, προσιτά και να
προσφέρουν άνετες και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης, προάγοντας την
ευηµερία όλων όσοι κατοικούν σ' αυτά. 
Η µέριµνα για εξοικονόµηση των φυσικών πόρων, όπως της ενέργειας και του νερού,
για συγκέντρωση και διαλογή των απορριµµάτων, για την επιλογή φιλικών, στο
περιβάλλον, οικοδοµικών υλικών - που ανακυκλώνονται, δεν εκπέµπουν επικίνδυνα
ρυπογόνα αέρια, κλπ. – προτρέπει προς ένα σχεδιασµό που αναζητά τρόπους, ώστε να
αξιοποιήσει τις κλιµατικές παραµέτρους και να συνθέσει ένα σύνολο του οποίου τα επί
µέρους στοιχεία συνεργάζονται και αποδίδουν το βέλτιστο, προς όφελος της
απόδοσης. Ωστόσο, για να πετύχουµε άνετες συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούµε να
αναλώνουµε σήµερα µεγάλες ποσότητες ενέργειας για να ζεστάνουµε, να δροσίσουµε
και να φωτίσουµε τους χώρους στους οποίους ζούµε, ιδιαίτερα όταν τα κτίρια δεν
διαθέτουν µόνωση και έτσι είναι δύσκολο να ζεσταθούν ή όταν έχουν γυάλινες
προσόψεις, που τα κάνουν αβίωτα το καλοκαίρι, ακόµη και αν διαθέτουν ισχυρά
κλιµατιστικά. Και δυστυχώς αυτό συµβαίνει σε µια εποχή που γνωρίζουµε καλά τις
συνέπειες της µεγάλης κατανάλωσης ενέργειας στη δηµιουργία του φαινοµένου του
θερµοκηπίου που έχει οδηγήσει στην εντεινόµενη κλιµατική αλλαγή.
Τα κτίριά µας πρέπει να µας προσφέρουν θαλπωρή χωρίς σπατάλη ενέργειας και
χρηµάτων και αυτό είναι απολύτως δυνατό εφόσον ανακαλύπταµε ξανά και
εφαρµόζαµε ορισµένες παµπάλαιες αρχές που έχουν σήµερα ξεχαστεί: Η κυριότερη
είναι ότι τα κτίρια δεν είναι ανεξάρτητα από το κλίµα της περιοχής τους αλλά πρέπει
να προσαρµόζονται σε αυτό και να το αξιοποιούν έξυπνα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
ενεργειακές τους ανάγκες. Άλλωστε, µακροπρόθεσµα, δεν έχουµε άλλη επιλογή.
Περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί λόγοι µας αναγκάζουν να αλλάξουµε ριζικά τον τρόπο
που κτίζουµε τις πόλεις µας και τα κτίρια που κατοικούµε και εργαζόµαστε. 
Η εποχή µας επιβάλλει, µε επιτακτικό τρόπο, µια συνολική αναβάθµιση του κτιστού
περιβάλλοντος και, εν γένει, των οικισµών µας και αρχίσαµε να συνειδητοποιούµε όλοι
και ιδιαίτερα οι αρχιτέκτονες, ότι οφείλουµε να «δούµε» τις πόλεις και τα κτίριά µας
διαφορετικά και να τα σχεδιάζουµε πλέον µε «ορθό», άρα «λογικό» τρόπο, µε µεράκι,
φροντίδα και ενδιαφέρον. 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α

άρθρο:
Μαργαρίτα Καραβασίλη

Αρχιτέκτων dplg – Χωροτάκτης –
Πολεοδόµος

τ. Γενική Επιθεωρήτρια
Περιβάλλοντος-ΥΠΕΧΩ∆Ε

«Στα σπίτια που διαθέτουν

νότιο προσανατολισµό, ο

ήλιος διεισδύει στο

εσωτερικό από το σκεπαστό

προαύλιο, αλλά το καλοκαίρι,

όπου η τροχιά του ήλιου είναι

πάνω από τα κεφάλια µας και

πάνω από τη στέγη,  το σπίτι

διαθέτει αρκετή σκιά.

Επιπλέον, τα νότια ανοίγµατα

είναι δυνατόν να

τοποθετηθούν σε ένα

ψηλότερο επίπεδο και τα

βορινά σε ένα χαµηλότερο,

έτσι ώστε να υπάρχει

προστασία από τους βορινούς

ανέµους» 

Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα
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Το όραµα της πόλης του αύριο είναι ένα θετικό όραµα που κατευθύνεται από τη
συλλογική αντίδραση των κοινωνικών οµάδων ενάντια στις λανθασµένες επιλογές του
παρελθόντος και από την ελεύθερη έκφραση των επιθυµιών και προσδοκιών ατόµων
και κοινωνικών οµάδων για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Τα κτίρια του
αύριο είναι τα υγιή κτίρια, τα ελκυστικά που θα προσφέρουν υψηλή ποιότητα,
θαλπωρή και άνετες συνθήκες διαβίωσης όλο το χρόνο ενώ ταυτόχρονα θα είναι
ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικά ως προς τους πόρους, ειδικότερα την
ενέργεια, τα υλικά και το νερό διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και απαιτώντας ελάχιστη εξωτερική ενέργεια για να λειτουργήσουν. Ο
σχεδιασµός των πόλεων και των κτιρίων µας θα υπακούει στους φυσικούς νόµους και
στην «οικονοµία της φύσης», θα σέβεται την πολιτιστική κληρονοµιά και θα
χρησιµοποιεί µε σύνεση τους φυσικούς πόρους. 
Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται αυστηρότερες απαιτήσεις για το σχεδιασµό στον τοµέα
της κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών και κτιριακών έργων, συσκευών και εν γένει
προϊόντων, καθώς και συγκεκριµένες κατευθύνσεις για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό,
που έχουν αποκλειστικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που
προκαλούν στο περιβάλλον, σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Πάντα όµως υπάρχει ένα πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει. Και το βήµα αυτό είναι η
ριζική αναστροφή στον τρόπο που σκεπτόµαστε. Αυτό προϋποθέτει τη λήψη δραστικών
µέτρων, στη βάση µιας άλλης ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ενός νέου συστήµατος
αξιών, που επανατοποθετεί ένα βιώσιµο πλαίσιο πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού και συστήµατος κατασκευής.

Προς µια αειφόρο αστική ανάπτυξη
Το σύνολο των πολιτικών και δράσεων που ακολουθούνται σε πλανητικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µε έµφαση τη βελτίωση της
ενεργειακής-περιβαλλοντικής απόδοσης των πόλεων και οικισµών, στη βάση µιας νέας
αντίληψης για την πολεοδοµία και την αρχιτεκτονική, που φωτίζονται από την
οικολογική σκέψη και πρακτική. Κυριαρχεί ένα ευνοούµενο όραµα οικισµών υψηλής
πυκνότητας και µικτής χρήσης γης, µε επαναχρησιµοποίηση εγκαταλελειµµένων
εκτάσεων και κενών ιδιοκτησιών και προγραµµατισµένη επέκταση αστικών περιοχών
αντί της εξάπλωσής τους και οικισµών και κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Αυτό το όραµα αποτέλεσε τη βάση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για «Ένα Αειφόρο
Αστικό Περιβάλλον», που αρχίζει να εφαρµόζεται στις µεγαλουπόλεις και πόλεις της
Ευρώπης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι πρωτόγνωρες ενεργειακές προκλήσεις
που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή, την αυξηµένη εξάρτηση του ενεργειακού
εφοδιασµού από τις εισαγωγές και τις ανησυχίες για τις προµήθειες ορυκτών
καυσίµων παγκοσµίως. Εισάγει νέα δεδοµένα στο σχεδιασµό του αστικού χώρου και
των κτιρίων, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και µεγαλουπόλεων της Ευρώπης.
Βασικό εργαλείο αποτελούν οι νέες πρακτικές αειφόρου σχεδιασµού που
προστατεύουν την ταυτότητα της πόλης, την πολιτιστική της κληρονοµιά, τον ιστορικό
οδικό ιστό της, τους χώρους πρασίνου, την βιοποικιλότητά της, τη βιωσιµότητα του
δοµηµένου περιβάλλοντος και συµβάλουν στον περιορισµό της αστικής εξάπλωσης
εστιάζοντας την προσοχή σε επεµβάσεις σε υποβαθµισµένες περιοχές και κενές
ιδιοκτησίες, που αποκτούν ξανά παραγωγική χρήση, ενώ οι µεγάλες περιοχές
κατοικιών έξω από τις πόλεις, όπου δεν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες, µετατρέπονται
σταδιακά σε αειφόρες κοινότητες. 
Ο σχεδιασµός του αστικού χώρου λαµβάνει πλέον υπόψη τους δυναµικούς δεσµούς
του µε τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές και τη συµβολή του περιβάλλοντος στην
αειφόρο ανάπτυξη των αστικών περιοχών, ακολουθώντας την ολοκληρωµένη
προσέγγιση των οικοσυστηµάτων, καθώς και τον ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό
χώρο, στη βάση µιας ενεργούς και ολοκληρωµένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών
θεµάτων ως το µόνο τρόπο για να επιτευχθεί ένα υγιές αστικό περιβάλλον υψηλής
ποιότητας. Οι βασικοί τοµείς παρέµβασης είναι: (α) το σύστηµα αστικών µεταφορών µε
τη δηµιουργία ενός περιβαλλοντικά αποδοτικότερου συστήµατος, που θα εγγυάται την
«αειφόρο κινητικότητα» και (β) η ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, που έχει
ισχυρή επίδραση στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, µε τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης. 

>> ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α
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Ο αειφόρος πολεοδοµικός σχεδιασµός απαιτεί διαδικασία όπου εµπλέκονται πολλοί
παράγοντες (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πολίτες, οργανώσεις
κοινοτήτων, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, πανεπιστηµιακοί και επιχειρήσεις) που
οφείλουν να συνεργαστούν για να ενσωµατώσουν τις λειτουργικές, περιβαλλοντικές
και ποιοτικές παραµέτρους στη µελέτη και στο σχεδιασµό ενός δοµηµένου
περιβάλλοντος µε αποκλειστικό σκοπό τη διαµόρφωση οικισµών που θα εγγυώνται
υγεία, ασφάλεια, ισονοµία, βιωσιµότητα που θα διαθέτουν υψηλής ποιότητας χώρους
διαβίωσης και εργασίας για τους ανθρώπους που θα καλλιεργούν έντονο αίσθηµα
κοινότητας, υπερηφάνειας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ένταξης και ταυτότητας.
Η θεµατική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη του αστικού
χώρου υποστηρίζει µια δυναµική, ισόρροπη και δίκαιη οικονοµία, χωρίς αποκλεισµούς,
η οποία να προάγει την ανανέωση των αστικών περιοχών και κατευθύνει προς ένα
σχεδιασµό που µεταχειρίζεται το έδαφος µε τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, ως
πολύτιµο πόρο (επαναχρησιµοποίηση γαιών και κενών ιδιοκτησιών αντί αναζήτησης
νέων εκτάσεων εκτός του αστικού χώρου, αποφυγή αστικής εξάπλωσης) και λαµβάνει
υπόψη του τη σχέση µεταξύ πόλης, ενδοχώρας και ευρύτερης περιφέρειας.
Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός οφείλει πλέον να εξασφαλίζει ότι όλα τα νέα έργα θα
είναι στρατηγικά χωροθετηµένα, θα µπορούν να εξυπηρετηθούν από τις δηµόσιες
συγκοινωνίες και θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον (βιοποικιλότητα, υγεία,
περιβαλλοντικός κίνδυνος), ότι θα χαρακτηρίζεται από επαρκή πυκνότητα και ένταση
δραστηριότητας και χρήσης, ώστε υπηρεσίες όπως οι δηµόσιες συγκοινωνίες να είναι
βιώσιµες και αποδοτικές, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας περιβάλλοντος διαβίωσης (ιδιωτική ζωή, προσωπικός χώρος και
ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιδράσεων, π.χ. θόρυβος). 
Παράλληλα οφείλει να προάγει τη µικτή χρήση γης για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της εγγύτητας, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη
µετακινήσεων µεταξύ κατοικίας, καταστηµάτων και τόπου εργασίας, να διαθέτει
χώρους πρασίνου για βελτιστοποίηση της οικολογικής ποιότητας της αστικής περιοχής
(βιοποικιλότητα, µικροκλίµα και ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα) και υψηλής
ποιότητας και καλά σχεδιασµένη υποδοµή (υπηρεσίες δηµοσίων συγκοινωνιών, οδοί,
διαδροµές και ποδηλατόδροµοι), ώστε να προάγει την ευχέρεια πρόσβασης, ιδιαίτερα
για τις µειονεκτούσες κοινότητες και να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής,
πολιτιστικής και οικονοµικής δραστηριότητας.
Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός θα πρέπει να εφαρµόζει υπερσύγχρονες προσεγγίσεις
όσον αφορά την εξοικονόµηση πόρων, όπως η κατοικία χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, οι µεταφορές χαµηλής κατανάλωσης καυσίµων, η τηλεθέρµανση και τα
συστήµατα ανακύκλωσης και να σέβεται και ενισχύει τις υφιστάµενες πολιτιστική
κληρονοµιά και κοινότητες.
Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίσουν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν
τον αειφόρο πολεοδοµικό σχεδιασµό, παραδείγµατος χάριν αποθαρρύνοντας την
αξιοποίηση παρθένων εκτάσεων και να υιοθετήσουν στρατηγικές και πολιτικές για τις
αστικές περιοχές που θα συνδέονται µε τις περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές,
ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή τους και αποφευχθεί η υπονόµευση των τοπικών
πρωτοβουλιών. 
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Προς την αειφόρο δόµηση: Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Ο τοµέας της κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών και κτιριακών έργων, βρίσκεται
αντιµέτωπος µε νέες δεσµεύσεις και σειρά περιβαλλοντικών απαιτήσεων, µε
αποκλειστικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν
στο περιβάλλον, µέσα από µέτρα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης φυσικών πόρων,
όπως η ενέργεια και το νερό και την εξοικονόµηση πολύτιµων αγαθών σε ανεπάρκεια.
Αυτό προϋποθέτει δραστικά µέτρα, στη βάση µιας νέας ιεράρχησης προτεραιοτήτων
και συστήµατος αξιών, που επανατοποθετεί ένα βιώσιµο πλαίσιο πολεοδοµικού και
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και συστήµατος κατασκευής.  
Η αρχιτεκτονική και η εν γένει η οικοδοµική οφείλουν να ανταποκρίνονται στο εφεξής
όχι µόνο σε λειτουργικές, τεχνικές, αισθητικές και κοινωνικές παραµέτρους, αλλά και
στα κριτήρια εξασφάλισης αντοχής και ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης,
αξιοποιώντας τις αρετές της φύσης προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος, µέσα από την ισόρροπη διάρθρωση των µελών του έργου, την
οργάνωση ιεραρχηµένων σχέσεων και µεγεθών και την απόδοση µορφής. Η µέριµνα
για εξοικονόµηση των φυσικών πόρων, όπως της ενέργειας και του νερού, για
συγκέντρωση και διαλογή των απορριµµάτων, για την επιλογή φιλικών, στο
περιβάλλον, οικοδοµικών υλικών - που ανακυκλώνονται, δεν εκπέµπουν επικίνδυνα
ρυπογόνα αέρια, κλπ. – προτρέπει προς ένα σχεδιασµό που αναζητά τρόπους, ώστε να
αξιοποιήσει τις κλιµατικές παραµέτρους και να συνθέσει ένα σύνολο του οποίου τα επί
µέρους στοιχεία συνεργάζονται και αποδίδουν το βέλτιστο, προς όφελος της
απόδοσης. Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόµηση ενέργειας ιδιαίτερα
στον τοµέα των κτιρίων, συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ενεργειακής Πολιτικής
της Ευρώπης στην προσπάθεια επίτευξης ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού,
ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης και βασική παράµετρο για την υλοποίηση
της δέσµης πολιτικών και µέτρων που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη
συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο και την καταπολέµηση της κλιµατικής
αλλαγής, δεδοµένου ότι ο κτιριακός τοµέας ευθύνεται για το 40% της κατανάλωσης
συνολικής ενέργειας και για την εκποµπή του 45% διοξειδίου του άνθρακα, που
συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ, για τον «περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µέσω
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», που ενσωµατώθηκε στο εθνικό
µας δίκαιο µε την 21475/4707/98 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 880/Β/98), δεν
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έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει ακόµη
µεγάλο ανεκµετάλλευτο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. 
Μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξαν ότι µόνο µε τη θερµοµόνωση των
παλαιότερων κτιρίων στην Ευρώπη µπορούµε να µειώσουµε τις εκποµπές CO2 και το
αντίστοιχο ενεργειακό κόστος κατά 42%. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι ενώ υπάρχει η
τεχνογνωσία δόµησης, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας, τα περισσότερα νέα
κτίρια δεν κατασκευάζονται µε αυτές τις δοκιµασµένες τεχνικές. Ωστόσο, ακόµη και
εάν συνέβαινε αυτό, ο ρυθµός αντικατάστασης των υπαρχόντων κτιρίων (0,5 έως 2%
ετησίως) είναι τόσο αργός, ώστε να χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνει πραγµατικά
αισθητός ο αντίκτυπος των νέων κτιρίων. 
Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε – στη συνέχεια – την έκδοση νέας Οδηγίας για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, της οδηγίας 91/2002/ΕΚ, µε ηµεροµηνία
εφαρµογής τις 4 Ιανουαρίου του 2006, µε σκοπό την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων
µέσα από έναν νέο τρόπο µελέτης και κατασκευής των κτιρίων, µε εστίαση στην
ανακαίνιση αυτών που µπορεί να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στις
περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιδόσεις των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων τους, η οποία απετέλεσε σηµαντικό βήµα προς την περιβαλλοντική
(οικολογική) απόδοση. Ειδικότερα η σχετική οδηγία απαιτεί να πληρούνται ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή όλων των νέων κτιρίων,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, που θα
καθορίσει κάθε κράτος µέλος στη βάση κοινής µεθοδολογίας, και να βελτιώνεται η
ενεργειακή απόδοση των άνω των 1.000 τ.µ. υφιστάµενων κτιρίων, όταν θα
υποβάλλονται σε µεγάλης έκτασης ανακαίνιση, ενώ θα εκδίδεται πιστοποιητικό
ενεργειακών επιδόσεων. 
Η εστίαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων µέσω της ανακαίνισης,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί µια πιο σύνθετη διαδικασία από την εκ νέου κατασκευή,
βασίζεται στο γεγονός ότι η ανακαίνιση παρουσιάζει αρκετά περιβαλλοντικά
πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε την κατεδάφιση και την εκ νέου κατασκευή, διότι
διατηρούνται παραδείγµατος χάριν η ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν.
Επιπλέον, η αναστήλωση και η ανάπλαση ιστορικών κτιρίων και χώρων συντελεί στο
αίσθηµα υπερηφάνειας και κληρονοµιάς στις τοπικές κοινότητες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη αναπτύσσεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινή µεθοδολογία
για την αξιολόγηση της συνολικής αειφόρου απόδοσης των κτιρίων και της κατασκευής
τους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους τού κύκλου ζωής τους, η οποία θα
εφαρµόζεται και στις µελέτες νέων κτιρίων και στις µεγάλες ανακαινίσεις έργων, έτσι
ώστε να τονωθεί η ενσωµάτωση των αειφόρων τεχνικών στο στάδιο της µελέτης. Η
κοινή µεθοδολογία, οι αξιολογήσεις και το κόστος του κύκλου ζωής που θα προκύψουν
θα χρησιµεύσουν στην προώθηση της βέλτιστης πρακτικής σε συνδυασµό µε την
παροχή συγκεκριµένων κινήτρων. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υψηλότερο
επίπεδο αειφορίας θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει σε χαµηλότερους φόρους
και ενδεχοµένως την προσφορά ευνοϊκότερων όρων εκ µέρους των ασφαλιστικών
εταιρειών και των πιστωτικών οργανισµών. Τα κτίρια θα είναι πιο ενδιαφέροντα σε
αγοραστές και χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν
χαµηλότερο κόστος κύκλου ζωής.
Οι αποφάσεις που θα λαµβάνονται στο στάδιο αυτό είναι καθοριστικές για το κόστος
του κύκλου ζωής, την ενεργειακή κατανάλωση, την ποιότητα του αέρα εσωτερικών
χώρων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των αποβλήτων
κατεδάφισης. Όταν καθιερωθεί πλέον η κατάλληλη µεθοδολογία, η Επιτροπή θα
προτείνει για τη συµπλήρωση της οδηγίας 2002/91 και άλλες απαιτήσεις για την
περιβαλλοντική απόδοση που δεν θα σχετίζονται µε την ενέργεια, όπως ποιότητα αέρα
εσωτερικών χώρων, δυνατότητα πρόσβασης, στάθµες θορύβου, άνεση,
περιβαλλοντική ποιότητα υλικών, κόστους κύκλου ζωής κτιρίου, καθώς και ικανότητα
κτιρίου να ανθίσταται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως πληµµύρες, καταιγίδες,
σεισµοί, αναλόγως της τοποθεσίας του. 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε σε ένα «Σχέδιο δράσης για την
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναµικού», στη βάση σχετικής Ανακοίνωσης
της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2006, οι κατευθύνσεις του οποίου θα πρέπει να
εφαρµοστούν από τα κράτη µέλη κατά την επόµενη εξαετία. Με το εν λόγω σχέδιο
επιδιώκεται να κινητοποιηθεί το ευρύ κοινό, οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής και οι
παράγοντες της αγοράς και να µετασχηµατισθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας κατά
τρόπο που να προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδοµές
(συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων), προϊόντα (µεταξύ άλλων συσκευές και
αυτοκίνητα), διεργασίες και ενεργειακές υπηρεσίες µε τον υψηλότερο, παγκοσµίως,
ενεργειακό βαθµό απόδοσης. Επιδιώκεται επίσης ο έλεγχος και η µείωση της
ενεργειακής ζήτησης καθώς και η στοχοθετηµένη δράση όσον αφορά την κατανάλωση
και τον εφοδιασµό, προκειµένου να εξοικονοµηθεί το 20% της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας έως το 2020 (σε σχέση µε τις προβολές για την ενεργειακή
κατανάλωση για το 2020). Ο στόχος αντιστοιχεί µε ετήσια εξοικονόµηση 1,5% περίπου
έως το 2020. 
Η ουσιαστική και βιώσιµη εξοικονόµηση ενέργειας συνεπάγεται ανάπτυξη τεχνικών,
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και µεταβολή της
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συµπεριφοράς, ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να διατηρηθεί,
παράλληλα, η ίδια ποιότητα ζωής. Στο σχέδιο προτείνεται σειρά βραχυπρόθεσµων και
µεσοπρόθεσµων µέτρων για την υλοποίηση του στόχου αυτού. 
Σηµαντικό – υποβοηθητικό – ρόλο θα παίξει η εφαρµογή της Οδηγίας 2006/32 που
αφορά στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της τελικής χρήσης και την παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας, που θα υποστηρίξει την ευρεία ανάπτυξη της
ενεργειακής απόδοσης, καθώς οι φορείς παροχής στον τοµέα της ενέργειας δεν θα
πωλούν απλώς ενέργεια, αλλά θα βοηθούν τους πελάτες τους να βελτιώσουν την
ενεργειακή τους απόδοση και τη διαχείριση των ενεργειακών τους αναγκών.
Μακροπρόθεσµα, η οδηγία θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διάθεσης της ενέργειας στην
αγορά, οδηγώντας σε µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.
Έχει κατανοηθεί ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας 91/2002/ΕΚ
απαιτείται ουσιαστική ενεργοποίηση του κάθε κράτους µέλους της ΕΕ στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος των κατασκευαστών και
αγοραστών προς ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αίροντας λανθασµένες αντιλήψεις,
που συχνά οφείλονται στην έλλειψη ενηµέρωσης, σχετικά µε το κόστος ανάλογων
επεµβάσεων και τις δυνατότητες, την αξιοπιστία και την απόδοση των νέων
τεχνολογιών (µακροχρόνια οφέλη, όπως µικρότερη συντήρηση, χαµηλότερο κόστος
λειτουργίας, βιωσιµότητα, υψηλότερη τιµή µεταπώλησης, το γεγονός ότι η κατά µέσο
όρο λειτουργία ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια ζωής του κοστίζει έως 10 φορές
περισσότερο από την κατασκευή του, κλπ.) οφέλη που δεν είναι ορατά από την αρχή ή
στην πρώτη αγορά. 

Ενσωµάτωση αρχών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής
Ωστόσο, ακόµη πρυτανεύει η αµηχανία που οφείλεται στην άγνοια των δυνατοτήτων
που υπάρχουν στην εποχή µας και ειδικότερα αυτών που παρέχει ο οικολογικός ή
«βιοκλιµατικός», όπως αλλιώς ονοµάζεται, σχεδιασµός των κτιρίων, οι καινοτόµες
καθαρές δοµικές και άλλες τεχνολογίες και τα φιλικά προς το περιβάλλον δοµικά
υλικά. 
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός δεν είναι προνόµιο µιας “ελίτ”, αλλά µπορεί να
εφαρµοσθεί σε οποιαδήποτε κατασκευή, όπως έχει αποδείξει η µέχρι σήµερα
εµπειρία σε µεγάλο αριθµό κτιρίων και κτιριακών µονάδων και δεν στοιχίζει
αναγκαστικά παραπάνω. Και αν ακόµη υπάρχει κάποια αύξηση του κόστους
κατασκευής, αυτή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους. Αυτή η αύξηση
µπορεί να οφείλεται στην τοποθέτηση µονώσεων αυξηµένου πάχους ή της
τοποθέτησης συστηµάτων και τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας. Αποσβένεται όµως µε την περιορισµένη χρήση συµβατικής
θέρµανσης. Ο κάθε ιδιώτης, προκειµένου να επιλέξει τη λύση του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού, θα πρέπει να είναι συνειδητά ευαίσθητος στα θέµατα οικολογίας και να
γνωρίζει ότι µπορεί να έχει πιο ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον, εξοικονόµηση
ενέργειας µέχρι και 50%  και κόστους, κατάλληλες θερµικές συνθήκες όλο τον χρόνο,
δηλαδή να κατανοήσει ότι µπορεί να έχει άριστο αποτέλεσµα χωρίς “στερήσεις”
χρησιµοποιώντας απλά µέσα. Με την εξοικονόµηση ενέργειας που παρέχεται από τον
ίδιο τον ορθό – βιοκλιµατικό – σχεδιασµό το αρχικό κόστος µπορεί να µην αυξηθεί ή
να αυξηθεί ελάχιστα, εάν χρησιµοποιηθούν ορισµένα συστήµατα ή έως 10% του
συνολικού κόστους και αποσβένεται σε λίγα χρόνια. Μια τεχνοοικονοµική µελέτη, που
συνήθως πρέπει να ακολουθεί την βιοκλιµατική πρόταση, µπορεί να αποδείξει τη
χρησιµότητα της συγκεκριµένης πρότασης για ένα κτίριο.
Από τη δεκαετία του ’80 που άρχισε στον Ελληνικό χώρο να υπάρχει το πρώτο
ενδιαφέρον από τους τότε αρχιτέκτονες και να έχουµε πολλές εφαρµογές
βιοκλιµατικού σχεδιασµού σήµερα όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για την
εφαρµογή βιοκλιµατικών αρχών στην µελέτη κτιρίων. Αυτό οφείλεται στη γενικότερη
ευαισθητοποίηση για το βιοκλιµατικό σχεδιασµό βλέποντας και µαθαίνοντας τα θετικά
αποτελέσµατα από τα ήδη κατασκευασµένα υπάρχοντα βιοκλιµατικά κτίρια τόσο στον
Ελληνικό όσο και διεθνή χώρο, στον αυξηµένο αριθµό σπουδαστών που κάνουν
µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα αυτό και στις βασικές σπουδές στα Πανεπιστήµια
της χώρας. 
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Εργαλεία ενίσχυσης της αγοράς
Ο τοµέας της εξοικονόµησης ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
όχι µόνο θα συµβάλλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και σε καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης, αλλά θα επιφέρει και πολλαπλά οικονοµικά και κοινωνικά
οφέλη. Παράλληλα, η µεγαλύτερη ευµάρεια θα προσφέρει στον άνθρωπο
περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να απολαµβάνει και να φροντίζει το περιβάλλον του.
Οι δυνάµεις της αγοράς παράγουν, στην πορεία του χρόνου, το πλέον αποδοτικό
αποτέλεσµα χωρίς ύπαρξη παρέµβασης. Ωστόσο, µε δεδοµένα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη προώθησης
και πλαισίωσης των αλλαγών  που επιφέρει η αγορά µε την ταχύτερη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και συνεπώς µείωση της ζήτησης ενέργειας. Οι δυνάµεις της
αγοράς θα συνεχίσουν επίσης να είναι απαραίτητες στην αντιστοίχηση της ζήτησης µε
την προσφορά. 
Προς τούτο καταβάλλεται προσπάθεια για την άρση υφιστάµενων θεσµικών και
χρηµατοοικονοµικών εµποδίων στην ορθή αντίδραση της αγοράς και τη δηµιουργία
νέων κατάλληλων µέσων, όπως η αύξηση της διείσδυσης των καινοτόµων καθαρών
τεχνολογιών σε κάθε επίπεδο. 
Παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί προγράµµατα υποστήριξης και χρηµατοδοτικά µέσα
που βοηθούν τη βιοµηχανία και τα ερευνητικά ιδρύµατα να χρησιµοποιήσουν καθαρές
τεχνολογίες µε στόχο την αύξηση της ζήτησης στην αγορά αυτών των προϊόντων και
των καθαρών τεχνολογιών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, περισσότερη
οικονοµική ευµάρεια και προστασία του περιβάλλοντος.    
Τα µέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την
κλιµατική αλλαγή για τους κλάδους της ενέργειας, των µεταφορών, της γεωργίας, της
βιοµηχανίας και του κτιριακού τοµέα, θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στην αγορά.
Στον τοµέα της ενέργειας, που είναι η σηµαντικότερη πηγή εκποµπών για πολλές
χώρες, όλα τα µέτρα έχουν στόχο την σαφή στροφή προς τα χαµηλά - ή χωρίς άνθρακα
καύσιµα, την µεταρρύθµιση των κανόνων της αγοράς, που θα κεντρίσει τον
ανταγωνισµό και θα την απαλλάξει από τις επιχορηγήσεις του άνθρακα. 
Η φορολογική πολιτική θα αποτελέσει σηµαντικό τρόπο ενθάρρυνσης των αλλαγών στη
συµπεριφορά και στη χρήση νέων προϊόντων που χρησιµοποιούν λιγότερη ενέργεια. Η
κρατική ενίσχυση και τα φορολογικά µέτρα αποτελούν δυο βασικά εργαλεία που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθούν υπέρ της ενεργειακής απόδοσης. 
Το ίδιο θα ισχύσει µε το «εξωτερικό κόστος» και τη διαφάνεια των τιµών, που θα
κατευθύνουν τους καταναλωτές σε µοντέλα κατανάλωσης που θα παρέχουν
οικονοµικότερη και ορθολογική χρήση ενέργειας. Σε όλα αυτά θα συµβάλλουν οι
ενηµερωτικές εκστρατείες των πολιτών, των βιοµηχανικών πελατών και των
εµπειρογνωµόνων ενεργειακής απόδοσης και παροχής υπηρεσιών.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί πλέον µε βάση την αρχή σύµφωνα µε την οποία ο
άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί σε συνέργια µε το περιβάλλον του προς αµοιβαίο
όφελος. Στη βάση αυτή έχει δοθεί σαφής κατεύθυνση προς την περικοπή των
επιζήµιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, η οποία αναµένεται ότι θα ωφελήσει όχι
µόνο το περιβάλλον, αλλά και την οικονοµία, καθότι θα λειτουργήσει ως το πλέον
σηµαντικό κίνητρο για την εφαρµογή των µέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.  
Κατά την παρούσα φάση έχει αναπτυχθεί µεγάλος προβληµατισµός στην ευρωπαϊκή
κοινότητα για την ενίσχυση της εφαρµογής των µέτρων ενεργειακής απόδοσης στον
κτιριακό τοµέα, από όπου θα προκύψουν ακόµη µεγαλύτερα οφέλη και αναζητούνται
λύσεις για την ενίσχυση του ρόλου των δηµόσιων αρχών, των εταιρειών παροχής
υπηρεσιών ενέργειας και πολλές προτάσεις αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο για την
ενεργειακή απόδοση, που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ήδη το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προτείνει
συγκεκριµένα µέτρα για την ενέργεια, καθώς και την επέκταση του προγράµµατος
«Ευφυής ενέργεια-Ευρώπη» για τη χρονική περίοδο 2007-2013 και µε αυξηµένο
προϋπολογισµό.
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Οι επιπτώσεις στον κατασκευαστικό τοµέα και στην κτηµαταγορά 
Όπως αναφέρεται και στην Πράσινη Βίβλο της Κοινότητας «το κλειδί για την προώθηση
της ενεργειακής απόδοσης είναι να δοθούν στα κράτη µέλη, στις περιφέρειες, στους
πολίτες και τον κλάδο τα απαραίτητα κίνητρα και εργαλεία ώστε να προχωρήσουν στις
απαιτούµενες δράσεις και επενδύσεις για την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας µε
θετικό λόγο κόστους-οφέλους».
Η παροχή κινήτρων, παράλληλα µε τις πολιτικές ενίσχυσης που προωθούνται συνολικά,
µεταξύ των οποίων και το «πρασίνισµα» των δηµόσιων συµβάσεων θα συµβάλλουν
καθοριστικά στην επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των πόλεων.
Ειδικότερα, µε την εφαρµογή, αργότερα, των «πράσινων» δηµόσιων συµβάσεων, που
θα επηρρεάσουν άµεσα την ευρωπαϊκή δηµόσια αγορά, µε την συµπερίληψη
περιβαλλοντικών κριτηρίων, εξασφαλίζοντας την προµήθεια πιο αποδοτικών,
περιβαλλοντικά, προϊόντων και τεχνολογιών τα οφέλη θα είναι πολλαπλά στο σύνολο
του κατασκευαστικού κλάδου. 
Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ιδιαίτερα των κτιρίων υπάρχουν σήµερα
διαθέσοµες πολλές καινοτόµες τεχνολογίες, οι οποίες θα αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους και θα έχουν αντίκτυπο στην αναθέρµανση της οικοδοµικής
δραστηριότητας, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην ποιότητα της
κατασκευής. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι όλα συγκλίνουν στην ενθάρρυνση της εφαρµογής µέτρων
ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τοµέα, εκτιµάται ότι τα αποτελέσµατα θα είναι
άµεσα και πολλαπλά και θα αγγίξουν, την επόµενη δεκαετία, όλους τους τοµείς,
οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον.
Η εφαρµογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ θα ενισχύσει καθοριστικά τον τοµέα της
απασχόλησης: Τα κέρδη στην οικονοµική απόδοση, κατά συντηρητική εκτίµηση,
ανέρχονται σε περισσότερα από 70 εκατοµµύρια ΤΙΠ. Ο τοµέας αυτός θα µπορούσε,
από µόνος του, να δηµιουργήσει τουλάχιστον 250.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης
σε προσωπικό µε υψηλά προσόντα, γενικά στον τοµέα των κατασκευών. Η απασχόληση
θα δηµιουργηθεί ως επί το πλείστον σε τοπικό επίπεδο, όπου θα γίνονται οι αλλαγές
στα κτίρια.
Ο κλάδος που θα ωφεληθεί περισσότερο από την εφαρµογή µέτρων ενεργειακής
απόδοσης στα κτίρια είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει
σοβαρή αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία θα κατευθυνθεί
περισσότερο σε ανακαινίσεις µεγάλων κτιριακών συγκροτηµάτων και οικιστικών
συνόλων, µε εφαρµογή µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο τοµέας αυτός
διαθέτει πολύ µεγάλο δυναµικό αναβάθµισης και θα απασχολήσει ιδιαίτερα τον
κατασκευαστικό κλάδο την επόµενη δεκαετία.
Παράλληλα, η εφαρµογή µέτρων ενεργειακής απόδοσης θα έχει άµεσα οφέλη στην
αναβάθµιση του ρόλου των µηχανικών, αλλά κυρίως και των τεχνικών της οικοδοµής,
µε θετικά αποτελέσµατα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
κατασκευαστικών υλικών και την αναβάθµιση της ποιότητα κατασκευής. 
Είναι επίσης προφανές ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στον κλάδο
παραγωγής κατασκευαστικών – δοµικών προϊόντων, ο οποίος καλείται να
προσαρµοστεί στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ώστε τα κατασκευαστικά
προϊόντα να σχεδιάζονται µε τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούν τις δυσµενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Τούτο θα έχει ως
αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση πολλών παραγωγικών κλάδων, που
εµπλέκονται στην κατασκευή, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
τιµών των νέων – καθαρών – τεχνολογιών δόµησης. 
Η απαίτηση για βιοκλιµατική κατασκευή κτιρίων, για εφαρµογή συστηµάτων και
τεχνικών ενεργειακής απόδοσης, για χρήση Α.Π.Ε. και εν γένει για οικολογική δόµηση
θα έχει άµεσο αντίκτυπο στο σύνολο της αγοράς δηµιουργώντας νέα δεδοµένα, στη
βάση της εγγυηµένης ποιότητας και απόδοσης, που θα συµβάλλουν παράλληλα και
στην ποιότητα της ζωής στα κτίρια που ζούµε και εργαζόµαστε και εν γένει στις πόλεις
µας.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (BIPVS)

άρθρο:
Στέφανος ∆. Γαζέας

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ

Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

«Αν ο 19ος ήταν ο αιώνας του κάρβουνου και ο 20ος ήταν ο αιώνας του πετρελαίου, τότε
ο 21ος θα είναι ο αιώνας του Ήλιου…» (Thomas 2001). Αναµφίβολα, µια τέτοια δήλωση
δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα αφού ο Ήλιος (Εικόνα 1) στέλνει στη Γη πολύ
µεγάλη ποσότητα ενέργειας, που αποτελείται από φως, θερµότητα και διάφορα µήκη
κύµατος. Αξιοποιώντας τη διαθέσιµη και ήπια αυτή µορφή ενέργειας ο σύγχρονος
άνθρωπος µπορεί να βοηθηθεί αποτελεσµατικά στην επίλυση των ενεργειακών του
προβληµάτων. 

Με αριθµητικά στοιχεία, ο Ήλιος παράγει: 
Η παραγόµενη ενεργειακή ισχύς του Ήλιου είναι 2 τρισεκατοµµύρια φορές
περισσότερη από αυτή του µεγαλύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα στον πλανήτη.
Ένα (1) µόλις m2 της επιφάνειας του Ήλιου λάµπει όσο 600.000 κοινές λάµπες των
100W.
Ο Ήλιος παράγει (3,94Χ1023) kW ισχύος όλη µέρα, κάθε µέρα και ανεξάντλητα. Η
ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 170 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου την ηµέρα,
δηλαδή καύσιµα αξίας 13,6 τρισεκατοµµύρια € ηµερησίως (€ 80/βαρέλι).
Κατά µέσο όρο, η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στην επιφάνεια της Γης αντιστοιχεί µε
40.000 kW ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε άνθρωπο. 
Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει πάνω στην επιφάνεια της Γης κάθε δευτερόλεπτο είναι
100.000 φορές µεγαλύτερη από τη συνολική ενέργεια που παράγεται πάνω στη Γη απ’
όλες τις άλλες πηγές. 
Κάθε δευτερόλεπτο, ο Ήλιος εκπέµπει 400 δισεκατοµµύρια τρισεκατοµµυρίων kWh
ηλεκτρικής ενέργειας, αξία ίση µε τον προϋπολογισµό της Ελλάδας για 10.000
τρισεκατοµµύρια χρόνια και ο Ήλιος, µέσα σε ένα (1) µόλις δευτερόλεπτο της ώρας,
εκπέµπει τόση ενέργεια που επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών
αναγκών της Ευρώπης για 13.000.000 χρόνια1.

Η ηλιακή ενέργεια είναι διαθέσιµη παντού και πάντα, είναι ανεξάντλητη και ικανή να
απαλλάξει οριστικά την ανθρωπότητα από την εξάρτησή της στα ορυκτά καύσιµα. Ο
καλύτερος ίσως τρόπος εκµετάλλευσης της ισχύος του Ήλιου είναι µε τη χρήση των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων που τη µετατρέπουν άµεσα σε ηλεκτρικό ρεύµα. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΙ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα πρώτα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) κύτταρα κατασκευάστηκαν το 1880 από Σελήνιο (Se),
ύστερα από πολυετείς έρευνες του Charles Fritts, µε απόδοση µόλις 1-2%. Με τη
βοήθεια της κβαντοµηχανικής στις δεκαετίες του 1920 και 1930 σηµειώθηκαν
σηµαντικά βήµατα προόδου για την εξέλιξη της Φ/Β τεχνολογίας, όµως µόλις στη
δεκαετία του 1950 έγινε δυνατή η παραγωγή πυριτίου υψηλής καθαρότητας. Την ίδια
εποχή, η εταιρεία Bell Telephone Laboratories πειραµατίστηκε µε το πυρίτιο (Si), και
κατάφερε µέσα σε τέσσερα µόλις χρόνια να παράγει κύτταρα απόδοσης 6%, που
δοκιµάστηκαν επιτυχώς σε τηλεφωνικό αναµεταδότη. Η απόδοση των σηµερινών Φ/Β
κυττάρων αγγίζει το 30%, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία βιώσιµη και ιδιαίτερα
αποδοτική, ειδικά στην Ελλάδα, που διαθέτει υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας. Σήµερα το
πυρίτιο χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία των Φ/Β κυττάρων και βρίσκεται σε
αφθονία στη φύση, αφού αποτελεί το 25-28% του στερεού φλοιού της Γης. Το πυρίτιο
περιέχεται στην άµµο µε τη µορφή του οξειδίου του πυριτίου (SiO2). Στο τελικό προϊόν
η καθαρότητα του πυριτίου αγγίζει το 99,99%, ως αποτέλεσµα µιας πολύπλοκης
διαδικασίας καθαρισµού. 

Τα Φ/Β κύτταρα χωρίζονται σε τρεις ‘γενιές’, ανάλογα µε την τεχνολογία τους. Τα
στοιχεία 1ης γενιάς (κρυσταλλικού πυριτίου – Εικόνα 2) άρχισαν να παράγονται µαζικά

Εικόνα 1: Ο Ήλιος
(Πηγή: Behling S., and Behling S., Sol Power,

Munich and New York Prestel 1996)

Εικόνα 2: Πολυκρυσταλλικό Φ/Β
κύτταρο 1ης γενιάς. 

(Πηγή: Shell Solar, Connecting you to
the sun, brochure, 1996)

1 Άρθρο του κ. ∆. Π. Σιµόπουλου στην
εφηµερίδα Έθνος της Κυριακής, 24-25
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στη δεκαετία του 1970. Στη δεκαετία του 1980 έγιναν ευρέως γνωστά τα κύτταρα 2ης
γενιάς (λεπτής επίστρωσης), ενώ τα τελευταία χρόνια, µε τα επιτεύγµατα της
νανοτεχνολογίας, έκαναν την εµφάνιση τους τα στοιχεία 3ης γενιάς (οργανικά &
πολυµερή – Εικόνες 3 και 4), που βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της εξέλιξης
(Λογοθετίδης, 2006). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι θεωρητικές και πρακτικές
αποδόσεις για διάφορους τύπους Φ/Β κυττάρων, οι περισσότεροι από τους οποίους
είναι ήδη διαθέσιµοι στην αγορά: 

Πίνακας 1: Αποδόσεις Φ/Β κυττάρων και πλαισίων
(Πηγές: Prasad, D. & Snow, M., Solar Power, Australia, Images Publishing, 2005
Sick, F. & Erge T., Photovoltaics in Buildings, Task 16, London, IEA, 1996 και
Φραγκιαδάκης, Ι.Ε., Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, Θεσ/νίκη, Εκδόσεις Ζήτη, 2004)

Ανεξάρτητα από το κόστος, η τελική επιλογή του κατάλληλου συστήµατος (Εικόνα 5)
από το χρήστη εξαρτάται πρώτιστα από το είδος της εφαρµογής και ύστερα από τη
µέγιστη απόδοση και τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που τον
ενδιαφέρει. 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες Φ/Β συστηµάτων αναφορικά µε τη διάταξη:
Αυτόνοµα συστήµατα: Αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία και τον αντιστροφέα,
έχοντας τη δυνατότητα παροχής συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Η
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (µπαταρίες), και
συνήθως καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών απαιτήσεων της εφαρµογής. 
Υβριδικά συστήµατα: Αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία η οποία συνδυάζεται µε
άλλες πηγές ενέργειας, όπως γεννήτριες ή άλλες µορφές Α.Π.Ε. Το πλεόνασµα
ηλεκτρικής ενέργειας αποθηκεύεται σ’ ένα σύστηµα συσσωρευτών. 
∆ιασυνδεδεµένα συστήµατα: Πρόκειται για την απλούστερη µορφή Φ/Β διάταξης, που
αποτελείται από τη Φ/Β συστοιχία, µε έναν αντιστροφέα (ή περισσότερους) και η
οποία είναι διασυνδεδεµένη στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (Εικόνα 6). Το ηλεκτρικό
ρεύµα που παράγεται είναι συνεχές και µε τη βοήθεια του αντιστροφέα µετατρέπεται
σε εναλλασσόµενο πριν καταναλωθεί. Η λύση αυτή δεν απαιτεί µέσο αποθήκευσης της
ενέργειας, αφού το δίκτυο καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις όταν η παραγόµενη
ηλεκτρική ισχύς δεν αρκεί (π.χ. στη διάρκεια της νύχτας), αλλά παράλληλα χρησιµεύει
και ως αποθηκευτικό µέσο, όταν η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ξεπερνά την
κατανάλωση. Ένας µετρητής (της ∆ΕΗ) καταγράφει τις εξερχόµενες kWh από το δίκτυο
και ένας δεύτερος καταγράφει τις εισερχόµενες kWh, αυτές δηλαδή που το Φ/Β
σύστηµα παράγει και τροφοδοτεί στο δίκτυο. Η λύση αυτή είναι αποδεδειγµένα η
ιδανικότερη για χρήση σε κτιριακές εφαρµογές, ενώ κοστίζει και λιγότερο αφού
απαιτούνται λιγότερα εξαρτήµατα. 

>> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(BIPVS)

Εικόνα 4: Υβριδικό Φ/Β στοιχείο 3ης
γενιάς.
(Πηγή: www.solarcentury.co.uk)

Εικόνα 3: Εύκαµπτο Φ/Β ρολό µε
κύτταρα 3ης γενιάς.
(Πηγή: www.solarcentury.co.uk)

ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΦΦ//ΒΒ
ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟΥΥ--ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟΥΥ

ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ
((ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟ))

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ
ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ
((ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟ))

ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
((ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ))

11ηηςς  ΓΓεεννιιάάςς::
ΚΚρρυυσσττααλλλλιικκοούύ  ππυυρριιττίίοουυ::
Μονοκρυσταλλικό Πυρίτιο (m-Si) 29% 21-24% 13-16%
Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο (p-Si) 25% 17-20% 11-14%
Αρσενικούχο Γάλλιο (GaAs) 31% 25-26% 26-28%
22ηηςς  ΓΓεεννιιάάςς::
ΛΛεεππττήήςς  εεππίίσσττρρωωσσηηςς::
Άµορφο Πυρίτιο (a-Si) 27% 12-13% 6-8%
Κράµατα Πυριτίου (a-SiGe, a-SiC) 27% 13% 9-11%
∆ισεληνοϊνδιούχος Χαλκός (CIS) 27% 16-17% 12-14%
Τελουριούχο Κάδµιο (CdTe) 31% 10-16% 7-10%
Ετεροένωση (Cu2S/CdS) - 10% -
33ηηςς  ΓΓεεννιιάάςς::
ΟΟρργγααννιικκάά,,  πποολλυυµµεερρήή  &&  υυββρριιδδιικκάά::
Οργανική ουσία & TiO2 30% 10% -
Οργανικές βαφές - 10,4% -
Πολυµερή στοιχεία 10% 2,5% -
Υβριδικά (CdSe) 6,9-10% 1,7% -

Εικόνα 5: Τυπικό Φ/Β πλαίσιο µε
µονοκρυσταλλικά κύτταρα.
(Πηγή: Greenpeace, Solar Electric:
Building Homes with solar Power,
September 1996)

Εικόνα 6: ∆ιασυνδεδεµένο σύστηµα.
(Πηγή: Prasad, D. and Snow, M. (ed.),

Solar Power, Australia, Images
Puplishing, 2005)



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Αθόρυβη λειτουργία και µηδενικές εκποµπές ρύπων.
- Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν µηδενικές (δεν έχουν κινητά µέρη).
- ∆ιαθέτουν µεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία (εργοστασιακή εγγύηση 
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 25 χρόνια).

- Ευχρηστία - τα µικρά συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν από το χρήστη.
- ∆υνατότητα εγκατάστασης µέσα σε πόλεις και ενσωµάτωσης στα κτίρια (BiPVs).
- ∆υνατότητα επέκτασης ανά πάσα στιγµή για να καλύψουν τις ανάγκες του χρήστη και 

σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήµατα).
- Χαµηλό κόστος µεταφοράς.
- Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και σε πολύ µικρή κλίµακα. 
- Ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη όπου κι αν αυτός βρίσκεται.
- Έχουν µεγάλα περιθώρια να γίνουν ανταγωνιστικότερα αφού οι αποδόσεις τους        
συνεχώς βελτιώνονται ενώ το κόστος παραγωγής τους φθίνει µε σταθερούς ρυθµούς.

- Ειδικά στην Ελλάδα, οι κλιµατολογικές συνθήκες και τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας        
ευνοούν τη λειτουργία τους.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
- Υψηλό κόστος παραγόµενης kWh (στην επόµενη όµως πενταετία αναµένεται πως το 

κόστος θα µειωθεί στο µισό).
- Υψηλό κόστος επένδυσης.
- Απαιτούν καθάρισµα τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.

BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS (BiPVs)
Τα Φ/Β συστήµατα αποτελούν ήδη µια διαδεδοµένη εφαρµογή στα κτίρια λόγω της
δυνατότητας τους να καλύπτουν πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, και να
ενσωµατώνονται µε διάφορους τρόπους στα κελύφη τους (Εικόνες 7,8,9 και 10).
Μπορούν να τοποθετηθούν στις οροφές (κεκλιµένες, επίπεδες ή καµπύλες), σε αίθρια,
αναρτηµένα σε προσόψεις και σε στηθαία εξωστών, σε εφελκυόµενες κατασκευές, ή
µε τη µορφή εξωτερικών σκίαστρων (σταθερών και κινητών). Υπάρχουν Φ/Β προϊόντα
µε τη µορφή κεραµιδιών, ηµιδιαφανή ή διαφανή ως υαλοπίνακες, φεγγίτες και
κουπόλες οροφής, περσίδες, παρτέρια φύτευσης, ηχοπετάσµατα, ακόµα και διάφορα
διακοσµητικά στοιχεία. Η επιτυχία των BiPVs είναι εξασφαλισµένη, αφού µε την
αντικατάσταση των συµβατικών υλικών δόµησης µειώνεται το αρχικό κόστος και ο
χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, ενώ για την εφαρµογή τους δεν απαιτούνται
εκτάσεις γης, που θα αύξαναν το κόστος ακόµη περισσότερο. Το µεγάλο όµως
πλεονέκτηµα των εφαρµογών BiPVs είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στο
σηµείο κατανάλωσης, χωρίς απώλειες στη µεταφορά, χωρίς πρόσθετες υποδοµές και
κυρίως χωρίς να επιβαρύνεται το δίκτυο διανοµής, το οποίο έτσι υποστηρίζεται στις
ώρες αιχµής. Με αυτό τον τρόπο το κτίριο από καταναλωτής ενέργειας µετατρέπεται
σε µια µικρή και διακριτική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από τον ‘Ηλιο,
χρησιµοποιώντας την παραγόµενη ενέργεια για φωτισµό, ψύξη και θέρµανση (π.χ. µε
αντλία θερµότητας) και τις οικιακές συσκευές. Η τεχνολογία αυτή αφορά νέες αλλά και
υφιστάµενες κατασκευές, δίνοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική σύνθεση
και ίσως δηµιουργήσει µια νέα τάση µε έµφαση στον ενεργειακό σχεδιασµό. 

>> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(BIPVS)

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Εικόνα 7: Κατοικία µε BiPVs στο
Bregenz

(Πηγή: Schittich, C., (ed.), In Detail:
Solar Architecture, Munich,

Birkhauser, 2003)

Εικόνα 8: Κατοικία µε BiPVs στο
Ohling.

(Πηγή: Schittich, C., (ed.), In Detail:
Solar Architecture, Munich,

Birkhauser, 2003)

Εικόνα 9: ECN Building, Ολλανδία
(Πηγή: Prasad, D. and Snow, M. (ed.),

Solar Power, Australia, Images
Puplishing, 2005)

Εικόνα 10: Η Εκκλησία στο
Steckborm.
(Πηγή: NOVEM, Building
with Photovoltaics, The
Hague, Netherlands, Ten
Hagen and Stam, 1995)
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ BiPVs
Στο εξωτερικό, υπάρχουν ήδη πολλά αξιόλογα παραδείγµατα κτιρίων µε BiPVs, ακόµα
και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης που  δεν διαθέτουν υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας.
Το Solar Office (Εικόνα 11) βρίσκεται στο Doxford International Business Park του
Sunderland (55o), στη βορειοανατολική πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Πρόκειται για
ένα τριώροφο κτίριο γραφείων, µε συνολικό εµβαδόν 4.600 m2, που κατασκευάστηκε
για λογαριασµό της εταιρείας Akeler PLC. Σχεδιάστηκε από το εξειδικευµένο γραφείο
µελετών Studio E Architects Ltd, µε έδρα το Λονδίνο. 
Η νότια όψη του Solar Office, µε συνολική επιφάνεια 950 m2, φιλοξενεί 532 m2

καθαρής επιφάνειας φωτοβολταϊκών συστοιχιών, (δηλαδή 400.000 κύτταρα)
πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Φ/Β κύτταρα 1ης γενιάς), συνολικής ισχύος 73.1 kWp. Το
σύστηµα είναι διασυνδεδεµένο µε το δίκτυο κοινής ωφέλειας γι’ αυτό και δεν
απαιτούνται µπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το κτίριο σχεδιάστηκε µε βιοκλιµατικά κριτήρια ώστε να έχει µειωµένες ενεργειακές
απαιτήσεις, οι οποίες θα καλύπτονται κατά το δυνατόν από την παραγωγή δωρεάν
ηλεκτρικού ρεύµατος από τον Ήλιο. Το κτίριο καταναλώνει µόλις 85 kWh/m2/y, ενώ
στη νότια όψη του παράγονται 55.200 kWh/έτος ηλεκτρικής ενέργειας, που αρκούν για
την κάλυψη του 30-35% των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρικό ρεύµα.
Στα δυο πρώτα έτη λειτουργίας (1998-2000), το Φ/Β σύστηµα του Doxford Solar Office
κατάφερε να αποδώσει 113,000 kWh, ποσότητα η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στις
αρχικές εκτιµήσεις των µελετητών (παρόλο που το πρώτο τετράµηνο λειτουργίας
προέκυψαν συνεχόµενα προβλήµατα στη λειτουργία ενός αντιστροφέα και
µπλοκαρίσµατα στο software υποστήριξης των µετρήσεων). 

Στο Doxford η κλίση των 60ο του Φ/Β συστήµατος είναι ιδανική (Εικόνα 12), ενώ στην
Ελλάδα καλύτερες τιµές απόδοσης θα προέκυπταν µε κλίση των 30ο περίπου (ανάλογα
µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που εξετάζεται). Στη Βόρεια Ευρώπη οι ανάγκες
για θέρµανση είναι κατά πολύ µεγαλύτερες απ’ ότι για την ψύξη του κτιρίου. Το
αντίστροφο συµβαίνει στη χώρα µας, όπου η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι κατά
πολύ υψηλότερη από αυτή της Μ. Βρετανίας. Για παράδειγµα, η µέση ετήσια
θερµοκρασία του αέρα στο Doxford είναι 11οC, ενώ στην Αθήνα είναι 19.4οC (τιµές στη
διάρκεια των φωτεινών ωρών)2. Η µέση θερµοκρασία ενός τόπου επηρεάζει τη
λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος, που σε Πρότυπες Συνθήκες Ελέγχου
(Standard Test Conditions - STC) επιτυγχάνει τη µέγιστη απόδοση του στους 25οC, τιµή
που είναι εφικτή για πολλούς µήνες το χρόνο στη χώρα µας, σε αντίθεση µε τη Μ.
Βρετανία (γι’ αυτό ο συντελεστής απωλειών  της Αθήνας από τη θερµοκρασία
λειτουργίας τους βρίσκεται στο 0.95 αντί του 0.90 του Doxford στους πίνακες
υπολογισµών). 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι επίσηµες µετρήσεις της ενεργειακής απόδοσης του Doxford
Solar Office, όπως δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την εταιρεία Newcastle Photovoltaics
Applications Centre (NPAC) που έχει αναλάβει την παρακολούθηση του κτιρίου. 

Εικόνα 11: Το Doxford Solar office (UK)
(Πηγή: Studio E Architects Ltd., BIPV
Projects, Photovoltaics in Buildings

(DTI New & Renewable Energy
Programme), London, Crown, 2000) 

Εικόνα 12: Το εσωτερικό της νότιας
όψης του Doxford Solar office 

(Πηγή: Prasad, D. and Snow, M. (ed.),
Solar Power, Australia, Images

Puplishing, 2005)

Υφιστάµενο κτίριο Solar Office (55o) DDOOXXFFOORRDD  ((UUKK))
ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ολική ηλιακή ακτινοβολία (σε οριζόντιο επίπεδο) 950 kWh/m2/y

Παράγοντας εγκατάστασης R (κλίση, προσανατολισµός) X 1,04

Σύνολο διαθέσιµης ηλιακής ακτινοβολίας = 988 kWh/m2/y

Ενεργός επιφάνεια Φ/Β κυττάρων X 532 m2

Σύνολο ηλιακής ακτινοβολίας στην πρόσοψη = 525.600 kWh/y

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Απόδοση Φ/Β κυττάρων (στους 25ο) X 0,14

Απώλειες από τη θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β τόξων X 0,90
Απώλειες στα καλώδια X 0,98

Μέση απόδοση Φ/Β αντιστροφέα X 0,85

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΦΦ//ΒΒ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ = 5555..220000  kkWWhh//yy

 Πίνακας 2: 
Υπολογισµοί απόδοσης για το Doxford

(Πηγή: Prasad, D. and Snow, 
M., Solar Power, Australia, Images

Publishing, 2005)

2 Οι τιµές από το εγχειρίδιο:
Καγκαράκης, Κ., Φωτοβολταϊκή

Τεχνολογία, Αθήνα, Εκδόσεις
Συµµετρία, 1992, σελ. 146.

>> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(BIPVS)

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Στην Ελλάδα έχουν γίνει µόνο µερικά δειλά βήµατα για την ενσωµάτωση Φ/Β
συστηµάτων σε κελύφη κτιρίων (όπως το κτίριο γραφείων της εταιρείας Soft Centre,
στο Μαρούσι και η µονάδα παραγωγής Φ/Β στοιχείων της εταιρίας Ηλιοδοµή Α.Ε., στο
Κιλκίς) αν και η διαθέσιµη ηλιοφάνεια στη χώρα µας είναι η υψηλότερη της Ευρώπης,
καθιστώντας την ιδανική για τέτοιου είδους εφαρµογές. Για να επιβεβαιωθεί αυτός ο
ισχυρισµός, θα επιχειρηθεί µια προσπάθεια υπολογισµού της απόδοσης του Doxford
Solar Office, αν αυτό βρίσκονταν στην Αθήνα (38ο). 3 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ BiPVs
Το Μάσνταρ Σίτι (Εικόνα 13), είναι ένα πρόσφατο παράδειγµα φιλόδοξου σχεδίου σε
αστική κλίµακα, µε έκταση 6 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, που σχεδιάστηκε από τον
αρχιτέκτονα Sir Norman Foster, 32 χλµ. έξω από το Άµπου Ντάµπι, στα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα. Η νέα αυτή πόλη των 50.000 κατοίκων (µε προοπτικές να επεκταθεί
στο διπλάσιο) που ήδη κατασκευάζεται στο κέντρο της ερήµου, θα τροφοδοτείται
αποκλειστικά από Α.Π.Ε., ενώ τα κτίριά της θα διαθέτουν κελύφη µε ενσωµατωµένα
Φ/Β συστήµατα, ικανά να παράγουν 130 MW ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Άραβες
προετοιµάζονται για ένα µέλλον χωρίς πετρέλαιο, και η προοπτική µιας παγκόσµιας
οικονοµίας που θα στηρίζεται στις Α.Π.Ε. φαίνεται πως σύντοµα θα γίνει
πραγµατικότητα. 

Στην πόλη Woking της Μ. Βρετανίας (40 χλµ. από το Λονδίνο), µε πληθυσµό 90.000
κατοίκους, κατασκευάζεται ένα νέο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µεταξύ αυτών και της ηλιακής. Με
στόχο τη µείωση των εκποµπών άνθρακα αλλά και τη µείωση του ενεργειακού
κόστους, οι τοπικοί σταθµοί κατάφεραν να τροφοδοτήσουν τα περισσότερα κτίρια της
πόλης µε ηλεκτρικό ρεύµα από Α.Π.Ε., διατηρώντας παράλληλα και τη σύνδεση στο
κεντρικό δίκτυο. Οι εκποµπές του άνθρακα στα δηµοτικά κτίρια αυτόµατα µειώθηκαν
κατά 82% (αφού τα 2/3 της ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο χάνονται στη µεταφορά),
και οι κάτοικοι ήδη πληρώνουν µειωµένους λογαριασµούς. Το φιλόδοξο αυτό
πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση αλλά και από τα
αµερικανικά Υπουργεία Άµυνας και Ενέργειας. Αυτή τη στιγµή στο Woking
κατασκευάζεται ένα γυάλινο στέγαστρο πάνω από τον κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό
που θα καλυφθεί µε 35.000 Φ/Β κύτταρα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 84 κατοικιών.
Αντίστοιχες προσπάθειες δηµιουργίας πόλεων µε οικολογική συνείδηση, σε µικρότερη
βέβαια κλίµακα, έχουν στεφθεί µε επιτυχία σε πόλεις της Ολλανδίας (Amersfoort), της
Γερµανίας (Freiburg), της ∆ανίας και της Σουηδίας.

>> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(BIPVS)
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Προτεινόµενο κτίριο Solar Office (38o) ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  ((ΖΖώώννηη  22))

ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ολική ηλιακή ακτινοβολία (σε οριζόντιο επίπεδο) 1581 kWh/m2/y

Παράγοντας εγκατάστασης R (κλίση, προσανατολισµός) X 1,13

Σύνολο διαθέσιµης ηλιακής ακτινοβολίας = 1786 kWh/m2/y

Ενεργός επιφάνεια Φ/Β κυττάρων X 532 m2

Σύνολο ηλιακής ακτινοβολίας στην πρόσοψη = 550.152 kWh/y

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Απόδοση Φ/Β κυττάρων (στους 25ο) X 0,14

Απώλειες από τη θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β τόξων X 0,95 (προσαυξηµένο κατά 5%)

Απώλειες στα καλώδια X 0,98

Μέση απόδοση Φ/Β αντιστροφέα X 0,85

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΦΦ//ΒΒ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ = 110055..226666  kkWWhh//yyΠίνακας 3: 
Υπολογισµοί απόδοσης για την Αθήνα

Εικόνα 13: Φωτορεαλιστική
απεικόνιση του Μάσνταρ Σίτι

(Πηγή: ΒΗMagazino, 3 Φεβρουαρίου
2008, τεύχος 

381, Η Πόλη της Ερήµου, Οργανισµός
Λαµπράκη Α.Ε.)

3 Οι τιµές της ολικής ηλιακής
ακτινοβολίας που χρησιµοποιήθηκαν

στους υπολογισµούς προέρχονται από
το εγχειρίδιο: Μαλαµής, Β.,

Αυτόνοµες Εφαρµογές Ηλιακής
Ενέργειας Μικρού & Μεσαίου

Μεγέθους, Αθήνα, ΙΩΝ, 1999, σελ. 31.





124 ÙÂ‡¯Ô˜ 1 � ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βασική δυσκολία που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Φ/Β συστήµατα για να
καθιερωθούν, είναι το σχετικά υψηλό κόστος της παραγόµενης kWh τους, σε σχέση µε
αυτή του πετρελαίου. Όµως στις µέρες µας παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση του
ενδιαφέροντος για τις Α.Π.Ε. σε παγκόσµια κλίµακα, που σε συνδυασµό µε την
τεχνολογική ανάπτυξη και τα ειδικά προγράµµατα εφαρµογής, θα σηµατοδοτήσουν
την αλλαγή πλεύσης στην ενεργειακή πολιτική.

Κτίρια µε ενσωµατωµένα Φ/Β συστήµατα στα κελύφη τους παρουσιάζουν ακόµη
µεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας σε χώρες µε υψηλή ηλιοφάνεια. Αν και τους
θερινούς µήνες παρατηρούνται υψηλές µέσες θερµοκρασίες (πάνω από την ιδανική
θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β κυττάρων), οι απώλειες θεωρούνται ασήµαντες
µπροστά στα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη
συνολική ετήσια απόδοση. Στην Ελλάδα, η απόδοση των Φ/Β συστηµάτων ευνοείται
από τις κλιµατολογικές συνθήκες σε τέτοιο βαθµό (περίπου διπλάσια από τις χώρες
της Βόρειας Ευρώπης), που µε τον κατάλληλο σχεδιασµό (για εξοικονόµηση ενέργειας)
θα µπορούσε να είναι εφικτή η πλήρης ενεργειακή αυτονοµία σχεδόν κάθε κτιριακής
εφαρµογής. Η µεγάλη αυτονοµία και η αυξηµένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από
τον Ήλιο µεταφράζεται και σε ανάλογα οικονοµικά οφέλη για το χρήστη. Το
περιβαλλοντικό όφελος είναι επίσης αξιόλογο, ενώ η ενσωµάτωση Φ/Β συστηµάτων
στα κελύφη µπορεί να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην καταστρέφει τη µορφή και
την αισθητική των κτιρίων, αντικαθιστώντας άλλα παραδοσιακότερα οικοδοµικά υλικά.
Η δυνατότητα ενσωµάτωσης τους στα κελύφη µε πολλούς τρόπους και συνδυασµούς,
αποδεικνύει ότι τα Φ/Β έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν πολλές ανάγκες και
λειτουργίες, γεγονός που τα καθιστά ανταγωνιστικά µε τα συµβατικά οικοδοµικά
υλικά, αφού µπορούν να συνδυάσουν την ηλεκτροπαραγωγή µε στρατηγικές
εξοικονόµησης ενέργειας. Έχουν ακόµα τη δυνατότητα να µειώνουν τις ανάγκες για
τεχνητό φωτισµό, και έτσι να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που
στις µέρες µας έγινε περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

>> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(BIPVS)
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα
ενσωµάτωσης Φ/Β στοιχείων στην

αρχιτεκτονική του κτιρίου.
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