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Σύστηµα Αυτόνοµης Στήριξης PV-Light

H Schüco παρουσιάζει το νέο Σύστηµα Στήριξης PV - Light

για µεγάλες εγκαταστάσεις, κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από
αλουµίνιο µε βίδες και συνδέσµους από ανοξείδωτο χάλυβα,
ανθεκτικούς στη διάβρωση.

Το σύστηµα παρουσιάζει ευελιξία σε όλα τα επίπεδα καθώς
είναι σχεδιασµένο για να υποστηρίζει όλα τα Φ/Β πλαίσια

που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά και επιπλέον διαθέτει

δυνατότητα τοποθέτησης του πλαισίου υπό τη βέλτιστη γωνία.
Με προσαρµογή του ύψους των στηριγµάτων µπορούν να
αντισταθµιστούν τυχόν ανωµαλίες του εδάφους.

Η συναρµολόγηση γίνεται εύκολα και γρήγορα ενώ παράλληλα
όλα τα υλικά διακρίνονται από την υψηλή ποιότητα Schüco
µε πιστοποιηµένα και κατασκευαστικά ελεγµένα στοιχεία
για µεγάλη διάρκεια ζωής.

Schüco International KG Hellas

Ελ. Βενιζέλου 54, 166 75 Γλυφάδα - Αθήνα/Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 9690420, Fax: +30 210 9690760
www.schueco.gr

Ο συνεργάτης σας για κουφώµατα και ηλιακά προϊόντα

profilgroup 12008
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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
Υπεύθυνος 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
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Μάριος Ζαχαριάδης

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

Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

∆ιεύθυνση Έκδοσης: Γιώργος Γαζεπίδης
Υπεύθυνος Παραγωγής: 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

Νίκος Παπαµανώλης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
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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Τµήµατος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

116
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Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

Το δεύτερο τέυχος του περιοδικού είναι πλέον γεγονός.
¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση // ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ // ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
√π∫√¡√ªπ∞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2007/2013 Β’ Μέρος // ΣΗΜΑΝΣΗ CE
√π∫√§√°π∞ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 2
∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008

Μια έκδοση ανοιξιάτικη που πραγµατεύεται θέµατα που απασχολούν και
θα αποσχολήσουν τις κατασκευές στο µέλλον.
Η επιτυχία του πρώτου τεύχους µας όπλισε µε υποµονή και κουράγιο για
να συνεχίσουµε αυτην την οµολογουµένως απαιτητική έκδοτική
προσπάθεια.
Στις σελίδες του ανοιξιάτικου econ θα διαβάσετε θέµατα σχετικά µε τις
αναπαλαιώσεις, µε τα βιοκαύσιµα, τη γεωθερµία, τα φωτοβολταικά
συστήµατα και άλλα πολλα ενδιαφέροντα θέµατα που θα αποτελούν
καθηµερινότητα στον επόµενο χρόνο.
Μαζί µε τη θεµατολογία και την αρθρογραφία θα βρείτε χρήσιµες
συµβουλές για µια πιο “πράσινη” καθηµερινότητα, γιατί η ποιότητα ζωής
που συµβαδίζει µε το περιβάλλον εξαρτάται απο όλους µας.
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
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17 - 18 Απριλίου 2008
Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Το συνέδριο
"Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη
Μεσόγειο" διοργανώνεται
από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS στο πλαίσιο του Έργου
INTERREG IIB MEDOCC
“Med Eco-Quartiers”.

περισσότερες πληροφορίες
για το συνέδριο
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Τηλ: 210 8228795 – 6974
829523
e-mail: annako@medsos.gr

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει στην Αθήνα, στις 17-18 Απριλίου 2008, το
διεθνές συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο: Βιώσιµες πόλεις και τοπική
διακυβέρνηση" (Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου 52, 1ος όροφος).
Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" θα συγκεντρώσει δεκάδες
ερευνητές, ειδικούς, εκπροσώπους της διοίκησης, τοπικών αυτοδιοικήσεων και µη
κυβερνητικών οργανισµών από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για να παρουσιαστούν και
να συζητηθούν -σε υψηλό επίπεδο- τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δοµηµένο
περιβάλλον στα αστικά κέντρα και οι σχετικές πολιτικές που προτείνονται ή και
εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο.
Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" θέτει ιδιαίτερη έµφαση στην
ανταλλαγή εφαρµοσµένης εµπειρίας αλλά και τη δικτύωση και περαιτέρω συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την
εφαρµογή πολιτικών για τη βιώσιµη πόλη
Το πρόγραµµα του συνεδρίου θα περιλαµβάνει:
- Οµιλίες για την αστική βιωσιµότητα και ζητήµατα όπως ο οικολογικός αστικός
σχεδιασµός, οι «πράσινες» µεταφορές, η ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τους
οικισµούς, η ορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων κ.λπ.
- Παρουσιάσεις µελετών, προγραµµάτων και µεθοδολογικών εργαλείων για τον
αειφόρο σχεδιασµό των πόλεων, τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και την οικολογική
δόµηση.
- Ιδρυτική συνάντηση του νέου διεθνούς, Ευρω-Μεσογειακού δικτύου «Med EcoQuartiers» µε τη συµµετοχή φορέων της αυτοδιοίκησης, ερευνητικών ινστιτούτων
και ΜΚΟ.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν οργανωµένες επισκέψεις και
ξεναγήσεις των ενδιαφερόµενων συνέδρων σε σηµεία περιβαλλοντικού και οικιστικού
ενδιαφέροντος της Αθήνας.
Παράλληλα, στον προθάλαµο του συνεδριακού χώρου θα λειτουργήσει έκθεση
φωτογραφίας µε θέµα «Πόλη και Περιβάλλον» που δηµιούργησαν σπουδαστές του
εκπαιδευτικού οµίλου AKTO – Art & Design
Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" λαµβάνει χώρα µε την
υποστήριξη του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
και της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής.
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Πέµπτη 17 Απριλίου - 1η Ηµέρα Συνεδρίου
9.00-9.30: Εγγραφές
9.30-10.15: Καλωσόρισµα από τους οργανωτές και θεσµικούς υποστηρικτές
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
Γιώργος Κασιµάτης, Γενικός ∆ιευθυντής, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Αθήνα
Εκπρόσωποι του ∆ικτύου Μεσόγειος SOS και των ∆ήµων Ελευσίνας και Πεζένας
(Γαλλία)
10.15-12.00: Η πόλη της Μεσογείου και οι πολιτικές για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Προεδρείο: Francisco Toscano Sanchez, ∆ήµαρχος Dos Hermanas (Ισπανία)
- Καθ. Giovanni Spalla, Πολεοδόµος, Πανεπιστήµιο Genova: Μια ιστορική τυπολογία
των οικο-γειτονιών της Μεσογείου
- Μαργαρίτα Καραβασίλη, Dr Αρχιτέκτονας, Πολεοδόµος, Επιστηµονικός σύµβουλος
του προγράµµατος Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ARES) της
∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA): Ευκαιρίες και εµπόδια στο δρόµο για µια
βιώσιµη πόλη
- Raphaël Souchier, Γ∆ της Συµµαχίας των Ευρωπαϊκών Πόλεων του Πολιτισµού (AVEC):
Βιώσιµες ιστορικές πόλεις στην Ευρώπη: η προσέγγιση του "Qualicities
[www.qualicities.org]
- Gérard Riguidel, Περιφερειακός Γ∆ του Γαλλικού Κέντρου για το Περιβάλλον και την
Ενέργεια
- Benjamin Gill, ∆ιευθυντής, Οργανισµός BioRegional Consulting, Αγγλία
- Gaël Léopold, Συντονιστής του Προγράµµατος One Planet Living για τη Γαλλόφωνη
Ευρώπη, WWF International:
Παρουσίαση ενός πιλοτικού οικιστικού προγράµµατος στη Mata de Sesimbra της
Πορτογαλλίας
12.15-14.00: Προς Οικο-φιλικές πόλεις: ένα πολυδιάστατο εγχείρηµα
Προεδρείο: Γιώργος Αµπατζόγλου, ∆ήµαρχος Ελευσίνας
(Θεµατικές παρουσιάσεις και συζήτηση)
- Φερενίκη Βαταβάλη κ.ά., Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Αστικού
Περιβάλλοντος:
- Μάρω Ευαγγελίδου, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας: Ζητήµατα και
εργαλεία για τον αστικό σχεδιασµό
- Αλέξανδρος Βραχνός, Πρόεδρος της Επιτροπής «Πράσινες Μεταφορές», Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών: Για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα
- Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Βιοκλιµατικός
σχεδιασµός δηµόσιων ανοιχτών χώρων
- Εύη Τζανακάκη, ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Ενεργειακή απόδοση
στα κτίρια
- Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος, ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Βήµατα για να πετύχουµε
βιώσιµη διαχείριση των πόρων στην Ελληνική πόλη: εξοικονόµηση νερού, ανακύκλωση
εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
14.00-5.00: Γεύµα µπουφέ
15.00-17.00: Παρουσίαση της έρευνας και των εργαλείων του προγράµµατος
‘Med Eco Quartiers’
Προεδρείο: Jean Marie Busseuil, Πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου της
Περιφέρειας Drôme (Γαλλία)
(Παρουσιάσεις από τους εταίρους του προγράµµατος AFNOR, NEOPOLIS & PEZENAS,
ακολουθούν παρεµβάσεις και συζήτηση)
"Ορισµοί µιας βιώσιµης µεσογειακής γειτονιάς - διακυβεύµατα και προβληµατική"
"Med écoconstructibilité, ένα εργαλείο οικολογικής δόµησης"
"Med éco urbanisme: ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων στη δόµηση µιας
οικο-γειτονιάς”
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Παρασκευή 18 Απριλίου - 2η Ηµέρα Συνεδρίου
9.00-9.30: Εγγραφές
9.30-10.15: Καλωσόρισµα από τους οργανωτές και θεσµικούς υποστηρικτές
- Νικήτας Κακλαµάνης, ∆ήµαρχος Αθηναίων
- Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
- Εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής, του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
10.15-11.30: Κοινωνική Κατοικία: Περιβαλλοντικές και ∆ιαχειριστικές παράµετροι
Προεδρείο: Εκπρόσωπος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
- Anna-Maria Pozzo, Εκπρόσωπος της Ιταλικής Οµοσπονδίας για την Κατοικία
(FEDERCASA), Εκπρόσωπος της Οµάδας Εργασίας «Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη» του
CECODHAS (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισµού Κοινωνικής Κατοικίας)
- Nuria Pedrals, Γ∆ του Οργανισµού για την Ποιότητα της Κατοικίας της Κυβέρνησης της
Καταλονίας (Ισπανία)
Εκπρόσωπος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
Εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Στρατηγικές για τη
βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στην Κοινωνική Κατοικία
11.30-12.00: Κεντρική Οµιλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπος κ. Στ. ∆ήµας:
«Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον»
12.00-12.15: ∆ιάλειµµα καφέ
12.15-14.00: Ιδρυτική συνεδρίαση του Ευρω-Μεσογειακού ∆ικτύου Med-EcoQuartiers
Προεδρείο: Alain Vogel-Singer, ∆ήµαρχος Pézenas (Γαλλία)
- Claudio Casadio, ∆ήµαρχος Faenza (Ιταλία): Σκοπός και στόχοι του ΕυρωΜεσογειακού ∆ικτύου Med-EcoQuartiers
- Gianmichele Panarelli, Πανεπιστήµιο Chieti Pescara: Παρουσίαση της Χάρτας του
Ευρω-Μεσογειακού ∆ικτύου Med-EcoQuartiers
- Selahattin Yildirim, Γ.Γ. Ένωσης Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων (Μέση Ανατολή και
∆υτική Ασία) του ΟΗΕ (UCLG-MEWA)
- Άθως Γερµανός, Γ.Γ. Ένωσης ∆ήµων της Κύπρου: ∆ηµοτική συνεργασία για το
περιβάλλον στην Κύπρο
- Στέλλα Κυβέλου, Πρόεδρος του ∆.Σ της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη Συνεργασία µε
Αντικείµενο την Αειφορική Ανάπτυξη και Κατασκευή στη Μεσόγειο SD-MED
Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο Ευρω-Μεσογειακό ∆ίκτυο
“Med-EcoQuartiers” από εκπροσώπους εταίρων και προσκεκληµένες οργανώσεις
14.00-15.00: Γεύµα µπουφέ
15.00-17.00: Ειδική συνεδρία: Οι τοπικές αρχές στην πορεία για βιώσιµες πόλεις
Συντονισµός: Έργο “3-ΝΙΤΥ”-Τριµερής Πρωτοβουλία για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό και
την Αειφόρο Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο”
- Εύη Τζανακάκη, ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Παρουσίαση του Έργου
“3-NITY”
- Εκπρόσωπος Συνδέσµου των 21 Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Βορειοανατολικής Αττικής (21-OTA)
- Αναστασία Λαγουδάκη, Πολεοδόµος, Μονάδα Υποστήριξης και Αξιολόγησης ∆ήµου
Αθηναίων
- Μόσχος Π. ∆ιαµαντόπουλος, Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας, Ειδικός του
προγράµµατος URBACT II:
Ανταλλαγές εµπειριών µεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων και φορέων
Νίκος Ζωγραφάκης, ∆ιευθυντής Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης (*)
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Η πόλη του Πύργου θα φιλοξενήσει το 3ο Συνέδριο Κατασκευαστών Κουφωµάτων
«Παράθυρο στο µέλλον». Από τις 7 έως και τις 9 Νοεµβρίου 2008 η πρωτεύουσα του
νοµού Ηλείας και πιο συγκεκριµένα το ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village
υποδέχεται την πιο ξεχωριστή συνάντηση του χώρου των κατασκευών κουφωµάτων.

7 - 9 Νοεµβρίου 2008
Ξενοδοχείο
Aldemar Olympian Village
Πύργος-Ηλεία-Πελοπόννησος

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) στην
προσπάθειά της να αναλύσει το παρόν και να προγραµµατίσει για τον κλάδο ένα
ευοίωνο µέλλον πραγµατοποιεί σε συνεργασία µε την εταιρεία PROFILMEDIA µια
ακόµη δυναµική προσπάθεια για την εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων.
Παράθυρο… στην εκπαίδευση
Το Συνέδριο θα περιλαµβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις προσκεκληµένων οµιλητών
και Συνέδρων, οι οποίες θα στοχεύουν στην εύρεση απαντήσεων αλλά και
ολοκληρωµένων λύσεων σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση
των επαγγελµατιών.
(Σχολές µαθητείας, σήµανση CE, Εξοικονόµηση ενέργειας κ.λπ.).
Παράθυρο… στην εξέλιξη
Όλοι οι συµµετέχοντες αναµένεται ότι θα έχουν ενεργό συµµετοχή στη συλλογική
εργασία του Συνεδρίου, από την µελέτη και την καταγραφή των καίριων ζητηµάτων του
κλάδου έως την κριτική συζήτηση και την αντιµετώπισή τους. Σηµαντικά θέµατα που
θα τεθούν προς συζήτηση είναι η κατοχύρωση του επαγγέλµατος, η µετεγκατάσταση
των κατασκευαστικών, η δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. & ΒΙ.ΠΑ., το ασφαλιστικό κ.λπ.
Παράθυρο… στην ψυχαγωγία
Η περιοχή της Ηλείας είναι γεµάτη από σταυροδρόµια, το καθένα από τα οποία οδηγεί
σε κάτι ενδιαφέρον: έναν αρχαίο ναό, ένα Βυζαντινό µοναστήρι, ένα Φράγκικο κάστρο,
ένα θαυµάσιο βουνό, µια απέραντη αµµώδη παραλία ή ακόµα στο µοναδικό
ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village.
Η Ηλεία βρίσκεται στο δυτικό µέρος της Πελοποννήσου. Η περιοχή είναι διάσηµη για
τα σηµαντικά αρχαιολογικά της ευρήµατα και κυρίως το χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας.
Επίσης, παντού υπάρχουν διάσπαρτα ορεινά χωριά, όλα γεµάτα θρύλους και
παραδόσεις. Με τα απέραντα γόνιµα λιβάδια, ο τόπος µοιάζει να έχει ευλογηθεί από
κάποιο αρχαίο πνεύµα. Κάθε γωνία είναι καλλιεργηµένη µε αµπέλια, ελιές,
πορτοκαλιές κτλ. Και όσο για τη θάλασσα…χιλιόµετρα λεπτής άσπρης άµµου
αναµειγνύονται µε τα πεντακάθαρα γαλανά νερά.
Αρχαία Ολυµπία
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυµπίας διασκορπίζεται γύρω από τους πρόποδες του
Κρονίου Λόφου. Η περιοχή αυτή κατοικείτο συνεχώς από την 3η χιλιετία πΧ. Αργότερα,
κατά την Μυκηναϊκή περίοδο, έγινε θρησκευτικό κέντρο.
Σύµφωνα µε το µύθο, οι Ολυµπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 776 πΧ. προς τιµήν του ∆ία.
Ο Πέλοψ, βασιλιάς της Πελοποννήσου, ήταν ο ιδρυτής τους. Στο εξής,
πραγµατοποιούνταν πανελλήνιοι αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια, προσελκύοντας
αθλητές από όλη την Ελλάδα. Σταδιακά, οι αγώνες αυτοί εµπλουτίσθηκαν τόσο σε
αριθµό όσο και σε ποικιλία. Τα βραβεία ήταν στεφάνια από κλαδιά ελιάς. Οι αρχαίοι
Ολυµπιακοί Αγώνες σταµάτησαν το 393 µΧ.
∆εκαπέντε αιώνες µετά, το 1896 έγινε η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Από τότε,
ο λαµπαδηφόρος ξεκινά από την Ολυµπία και µεταφέρει την ιερή φλόγα στο µέρος
όπου διοργανώνονται οι αγώνες.

18

ÙÂ‡¯Ô˜ 2



∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008

¡∂∞

3√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√

¶∞ƒ∞£Àƒ√
™∆√ ª∂§§√¡
3√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆ø¡
∫√Àºøª∞∆ø¡

Οι ανασκαφές στην Ολυµπία ξεκίνησαν το 1829 από γάλλους αρχαιολόγους, και
συνεχίστηκαν 45 χρόνια µετά από γερµανούς αρχαιολόγους. Οι ανασκαφές καθώς και
έρευνες συνεχίζονται µέχρι σήµερα.
Βλέποντας την Ολυµπία, επισκέπτες από όλο τον κόσµο εντυπωσιάζονται από την
θαυµάσια σειρά µνηµείων της: ερείπια κτιρίων, ναοί και αγάλµατα, αλλά και το
αρχαιολογικό µουσείο. Εδώ, εκτίθενται ευρήµατα από την περιοχή, όπως κεφαλές,
µαρµάρινα αγάλµατα, κεραµικά αγγεία και µπρούτζινες µορφές.
Πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται το σύγχρονο χωριό της Ολυµπίας µε το
µοναδικό µουσείο Ολυµπιακών Αγώνων. Εδώ εκτίθεται µια σειρά από ταχυδροµικά
γραµµατόσηµα καθώς και ενθύµια από την ιστορία των αγώνων.
Άλλα µέρη που αξίζει να επισκεφθεί κανείς: Όµορφα τοπία, αρχαία κτίρια όπως ο ναός
του Επικούρειου Απόλλωνα παραδοσιακοί οικισµοί όπως η Λάµπεια και παραδοσιακά
χωριά όπως η Ανδρίτσαινα γνωστές ιαµατικές πηγές όπως ο Καϊάφας µε τις
αναζωογονητικές φυσικές πηγές του, γραφικά χωριά κοντά στη θάλασσα όπως τα
Σκαφίδια, και πόλεις µέσα σε καταπράσινα χωράφια και κοιλάδες όπως η Ζαχάρω και η
Αµαλιάδα.
Η πρωτεύουσα της περιοχής, ο Πύργος, έχει θαυµάσια νεοκλασικά κτίρια,
πλακόστρωτες πλατείες, ταβερνάκια και ψησταριές που σερβίρουν τοπικές νοστιµιές
και γευστικούς µεζέδες, από την παραγωγή του γόνιµου εδάφους της Ηλείας.
Αυτό το µέρος της Ελλάδας µοιάζει ευλογηµένο από τους Θεούς. Εδώ η φιλοξενία δεν
είναι απλώς µια λέξη, είναι µια αρετή, µια παράδοση, ένας τρόπος ζωής!
Παράθυρο… στη χαλάρωση & αναζωογόνηση.
Μόνο 35 χµ από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας και 8 χµ από την πόλη του
Πύργου, κοντά στο χωριό Σκαφιδιά, βρίσκεται το νέο "κόσµηµα" του Aldemar, το
ξενοδοχείο Olympian Village.
Τρεις παράγοντες εγγυώνται την επιτυχία κάθε συνεδρίου στο Olympian Village: Η
εµπειρία και τεχνογνωσία της Aldemar, οι υπέροχοι χώροι και οι άψογες
εγκαταστάσεις και, πάνω απ’ όλα, η αίγλη που αποκτά κάθε δηµόσια εκδήλωση που
γίνεται δίπλα στο συµβολικό χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας.
Το υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου είναι εφοδιασµένο µε
συστήµατα εικόνας, ήχου και ταυτόχρονης µετάφρασης που αποτελούν την τελευταία
λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Η πανέµορφη κεντρική του αίθουσα – που έχει
χωρητικότητα 450 ατόµων - είναι ιδανική για συνέδρια.
Οι συναρπαστικοί χώροι του Olympian Village που συνθέτουν µια µικρή παραθαλάσσια
πολιτεία, οι φιλόξενες σουίτες και τα πολυτελή του δωµάτια, οι µοναδικές ανέσεις που
προσφέρει, η φηµισµένη δηµιουργική του κουζίνα και η παράδοσή του στη
διοργάνωση επιτυχηµένων events κάθε είδους, εξασφαλίζουν αξέχαστη διαµονή και
συµβάλλουν καθοριστικά στην απόλυτη επιτυχία κάθε επαγγελµατικής διοργάνωσης.
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O Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) τονίζει µε ανακοινωσή του ότι «22
µήνες µετά την ψήφιση του Ν. 3468/06 για τις ΑΠΕ, ελάχιστες άδειες έχουν δοθεί και
ακόµη λιγότερα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν εγκατασταθεί, λόγω της βασανιστικά
αργής αδειοδοτικής διαδικασίας που ακυρώνει στην πράξη τα κατά τα άλλα θετικά
οικονοµικά κίνητρα».
Ο ΣΕΦ αναφέρει επίσης ότι «στην Ελλάδα η εγκατάσταση ακόµη και ενός µικρού
οικιακού συστήµατος του ενός κιλοβάτ αποτελεί ένα Γολγοθά για όποιον το
επιχειρήσει, ενώ στη Γερµανία, η οποία έχει ήδη εγκαταστήσει 4.000 µεγαβάτ
φωτοβολταϊκών (90% των οποίων σε κτίρια), δεν απαιτείται καµία απολύτως άδεια για
συστήµατα σε κτίρια (όσο µεγάλα κι αν είναι) και ο ενδιαφερόµενος απλώς εγκαθιστά
το σύστηµα που επιθυµεί. Αν η Γερµανία ακούγεται προχωρηµένη για κάποιους, ας
ανατρέξουν στη γειτονική Βουλγαρία, όπου για συστήµατα έως και 5.000 κιλοβάτ δεν
απαιτείται καµία απολύτως άδεια. Ακόµη και µεγάλα έργα των 10 µεγαβάτ (10.000
κιλοβάτ) αδειοδοτούνται το πολύ σε 3-4 εβδοµάδες. Εδώ, η αδειοδότηση τέτοιων
έργων θέλει χρόνια».
Οι προτάσεις του ΣΕΦ για την ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών αφορούν
συνοπτικά στα εξής:
1.

Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των ήδη κατατεθειµένων επενδυτικών
προτάσεων.

2. Απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών.
3. Άµεση αποσαφήνιση των πολεοδοµικών και χωροταξικών όρων για την ανάπτυξη
των φωτοβολταϊκών.
4. Φορολογικές διευκολύνσεις για την ανάπτυξη των οικιακών εφαρµογών
φωτοβολταϊκών.
5.

Υποχρεωτική εφαρµογή φωτοβολταϊκών σε νέα µεγάλα εµπορικά κτίρια κατά το
επιτυχηµένο παράδειγµα της Ισπανίας.

6. Αποσαφήνιση των όρων τιµολόγησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε
να µη δηµιουργείται κλίµα ανασφάλειας στους επενδυτές.
7.
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Σχεδιασµό της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών για την περίοδο
µετά το 2010, προκειµένου να σταλεί ένα µήνυµα συνέχειας και συνέπειας προς
τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και να µην οδηγηθεί σε κατάρρευση η αγορά σε
2-3 χρόνια.

E¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÔÚÔÊ¤˜
Coverboard 321 mm / 620 mm - ∆Ô Ê¿Ú‰Ô˜ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ!
To Coverboard ÛÂ 321 mm ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Î·ı¤Ùˆ˜ ÛÂ
ÔÚÔÊ¤˜, ÛÔÊ›ÙÂ˜ (ÎÂÎÏ˘Ì¤ÓÂ˜) ‹ ÛÂ ÙÔ›¯Ô˘˜, ·ÓÙ› ÙË˜ Á˘„ÔÛ·Ó›‰·˜.
∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË,
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ Ù· ˙ÂÛÙ¿ Î·È ﬁÌÔÚÊ· ÓÙÂÎﬁÚ.
§ﬁÁˆ ÙË˜ Â‡ÎÔÏË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÌÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÙÚﬁÔ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ),
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¤Ó· Ê¿Ú‰Ô˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ 321 mm. ∫·È ﬁÏÔ ·˘Ùﬁ Â‡ÎÔÏ·,
Î·ı·Ú¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·.

¢¿Â‰· ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘
To ÚÔ˚ﬁÓ ·˘Ùﬁ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÓÂˆÙÂÚÈÎﬁ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ·ﬁ 70% Í‡ÏÔ Î·È 30%
ıÂÚÌÔÏ·ÛÙÈÎﬁ Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÊÈÏÈÎﬁ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÔÚÂ› Ó· ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÛÂ
ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ﬁˆ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô, ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Á‡Úˆ ·ﬁ ÙËÓ ÈÛ›Ó·,
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·.
∂›Ó·È: - ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎﬁ ÛÂ ÛÙÂÁÓ‹ Î·È ˘ÁÚ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
- Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙÔ Á˘ÌÓﬁ ﬁ‰È ÂÂÈ‰‹
‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ú¿ÁÂ˜
- ¯ÚËÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜
(‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜)
Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, ‰ÂÓ ‰È·‚ÚÒÓÂÙ·È,
Â›Ó·È 100% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ Î·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙË
ÊÚÔÓÙ›‰·.
¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô‡ÙÂ ‚¿„ÈÌÔ.

™Ù¤Á·ÛÙÚ·
profilgroup 42008

¢È¿ÊÔÚ· design ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·
·ﬁ ÏÂÍÈÁÎÏ¿˜ Î·È
·ÓÔÍÂ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚·.
°È· ÂÈÛﬁ‰Ô˘˜.

ªarkisolette
™Î›·ÛË ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÂ˜ Ù¤ÓÙÂ˜ / Ì·ÚÎ›˙Â˜ ·ﬁ
Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ
·ﬁ ¤Íˆ ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û·.
∞ÔÚÚÔÊ¿ÂÈ ÙÈ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Î·È 80%.

°ÂÓÈÎﬁ ∂ÌﬁÚÈÔ
∂˘˙ÒÓˆÓ 3, (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™È‰. ™Ù·ıÌﬁ ∫·ÙÂÚ›ÓË˜), ∆.∫. 60100 ∫·ÙÂÚ›ÓË, ∆ËÏ.: 23510 45.588, Fax: 23510 45.587
e-mail: d.treptow@yahoo.gr
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MADE EXPO
√¶ø™ £∞ ∂¶ƒ∂¶∂ ¡∞ ∂π¡∞π √π ∂∫£∂™∂π™

Aπό τις 5 έως και τις 9 Φεβρουαρίου του 2008 διεξήχθη µε ιδιαίτερη επιτυχία στο
Μιλάνο της Ιταλίας η ∆ιεθνής Έκθεση «MADE EXPO».
Οι σηµαντικότεροι αντιπρόσωποι από το χώρο της βιοµηχανίας δόµησης και του κτιρίου
παρουσίασαν στην MADE EXPO µια σφαιρική προοπτική της βιοµηχανίας, από τον
προγραµµατισµό της κατασκευής, των υπηρεσιών και των τεχνολογικών λύσεων, µέσω
υλικών και προϊόντων, διατηρώντας τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε
µεµονωµένου τµήµατος, σηµειώνοντας άµεση επιτυχία στην κατασκευαστική αγορά.

Περισσότεροι από 1.900
εκθέτες και 170.000
επισκέπτες έδωσαν το
«παρόν» στο νέο αυτό
µεγάλο εκθεσιακό γεγονός.
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η
πρώτη έκδοση της έκθεσης
MADE EXPO.
170.779 άτοµα, από τα οποία
154.754 Ιταλοί και 16.025
ξένοι επισκέπτες, είναι ο
αριθµός των επισκεπτών καθ’
όλη τη διάρκεια των πέντε
ηµερών της πρώτης έκδοσης
MADE EXPO, της καινοτόµου
διεθνούς εµπορικής έκθεσης
για την αρχιτεκτονική και την
κατασκευή που τελείωσε το
Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου στο
Μιλάνο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η επόµενη συνάντηση του
κλάδου της δόµησης στην
έκθεση MADE EXPO θα
πραγµατοποιηθεί από τις 3
έως και τις 7 Φεβρουαρίου
του 2009.
Οι 170.779 επισκέπτες και οι
εντυπωσιακές δηµιουργίες
και παρουσιάσεις των 1.914
εκθετών έδωσαν στην πρώτη
έκθεση MADE EXPO µια
ξεχωριστή αίγλη.
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«Η επιτυχία της MADE EXPO οφείλεται πρώτα απ' όλα στους 1.914 εκθέτες, οι οποίοι
δέχτηκαν µε ενθουσιασµό την πρόκληση αυτής της πρώτης διοργάνωσης, που είναι απολύτως
διαφορετική από οποιοδήποτε προηγούµενο γεγονός» δήλωσε ο Giulio Cesare Alberghini,
διευθυντής της MADE EXPO και πρόσθεσε «Οι 1.625 ιταλικές επιχειρήσεις που έδωσαν το παρόν
στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να εισαχθούν στη διεθνή αγορά, και εποµένως να παρουσιάσουν
ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο ιταλικός κλάδος των οικοδοµικών και τεχνικών έργων».
«Το Μιλάνο, κέντρο της αρχιτεκτονικής ανακαίνισης και κύριος φορέας της παγκόσµιας
οικονοµίας, συµβάλλει στην άψογη διεξαγωγή αυτού του διεθνούς γεγονότος και το καθιστά
σηµείο αναφοράς όχι µόνο για τον κλάδο των οικοδοµικών και τεχνικών έργων, αλλά και
του χώρου του σχεδίου και του αρχιτεκτονικού κόσµου», τόνισε ο Andrea Negri,
Πρόεδρος της MADE EXPO.
«Οι οργανωτικές προσπάθειες», υπογραµµίζει ενθουσιωδώς ο Libero Ravaioli, Πρόεδρος
Uncsaal, «ανταµείφθηκαν από το ρεύµα των ειδικών της κορυφαίας ποιότητας, των
αρχιτεκτόνων και των σχεδιαστών καθώς επίσης και των εκπροσώπων της βιοµηχανίας,
οι οποίοι εκτίµησαν τη σειρά των προϊόντων που προσέφερε η έκθεση, αλλά προ
πάντων πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι το Μιλάνο είχε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της
έκθεσης».
Αρχιτεκτονικός φλοιός κτιρίων -Skin-Architectural surfaces
Επίσης ιδιαίτερα επιτυχηµένη ήταν η έκθεση «Skin-Architectural surfaces», που πραγµατοποιήθηκε
ταυτόχρονα µε την εµπορική έκθεση MADE EXPO. Οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις που
περιελάµβαναν λεπτοµερείς αναλύσεις κέντρισαν το ενδιαφέρον πολλών συµµετεχόντων.
Μια ακόµη σηµαντική διάκριση που µετέτρεψε τη MADE EXPO σε σηµείο αναφοράς για την
αρχιτεκτονική και την κατασκευή καθώς επίσης και µια πολιτιστική εκδήλωση και ιδανικό
φόρουµ για τη συζήτηση θεµάτων σχετικών µε το ρόλο της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών
λύσεων για την εφαρµογή των διαφορετικών συστηµάτων κατασκευής. Περισσότερες από
1.900 ιταλικές και ξένες επιχειρήσεις παρουσίασαν σε περισσότερο από 100.000 τ.µ. καινοτόµες
λύσεις για την αρχιτεκτονική και την δόµηση, για τους κατασκευαστές, τους αρχιτέκτονες,
τους παραγωγούς παραθύρων και πορτών και τους ειδικούς στον τοµέα του κτιρίου.
Ελληνική συµµετοχή
Ανάµεσα στους εκθέτες της MADE EXPO και η εταιρία NEW SMART LINE. Στα πλαίσια της
εξωστρεφούς πολιτικής προς ευρωπαϊκές αγορές η εταιρία NEW SMART LINE συµµετείχε στη
∆ιεθνή Έκθεση «MADE EXPO», που πραγµατοποιήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας, στις αρχές
Φεβρουαρίου του 2008. Στα πλαίσια του εµπορικού σχεδιασµού του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
της NEW SMART LINE κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου, που για το 2008 θα συνδυάζει παράλληλα
µε την περαιτέρω εγχώρια εξάπλωση των συστηµάτων Smart και την επιθετική εξωστρεφή
πολιτική στον ευρωπαϊκό χώρο, η NEW SMART LINE συµµετείχε µε εκθεσιακό περίπτερο στην
∆ιεθνή Έκθεση «MADE EXPO», στο Μιλάνο της Ιταλίας, από 5 έως και 9 Φεβρουαρίου 2008.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Ζαφειρόπουλος είχε επαφές µε εκπροσώπους
επωνύµων εταιριών του εξωτερικού, µε σκοπό τη διερεύνηση και υλοποίηση συνεργασιών
σε εµπορική βάση. Στα εκθέµατα της εταιρίας ήταν δείγµατα αντιπροσωπευτικά των
συστηµάτων αλουµινίου Smart, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες της έκθεσης,
που στο µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι επαγγελµατίες, να γνωρίσουν τα προϊόντα της
εταιρείας και να ενηµερωθούν εκτενέστερα για τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.

profilgroup 22008
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Η INFACOMA, η σηµαντικότερη, µεγαλύτερη και πλέον δηµοφιλής ∆ιεθνής Έκθεση
∆οµικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής και Μπάνιου,
Προκατασκευών και Τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη άνοιξε τις πύλες της από την Πέµπτη
21 έως και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου του 2008 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης και κατάφερε να γίνει πιο διεθνής και να κατακτήσει νέες κορυφές
ποιότητας και αποτελεσµατικότητας για τους εκθέτες και τους επισκέπτες της.
Κέρδισαν το στοίχηµα της αύξησης της εµπορικότητας και της διεθνοποίησής τους η
25η ∆ιεθνής Έκθεση ∆οµικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής και
Μπάνιου, Προκατασκευών INFACOMA και η 32η ∆ιεθνήςΈκθεση Μαρµάρου –
Πετρωµάτων - Ορυκτών – Κατασκευών από Μάρµαρο - Μηχανηµάτων & Εξοπλισµού
MARMINSTONE, που πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης από 21 έως 24 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριµένα, οι εµπορικοί επισκέπτες της 25ης INFACOMA ήταν 24.573,
καταγράφοντας αύξηση 146% και της 32ης MARMIN STONE 2.336, σηµειώνοντας
αύξηση 51,4%, ενώ στο πλαίσιο του προγράµµατος Expoparteneariat
πραγµατοποιήθηκαν 380 προσυµφωνηµένες επιχειρηµατικές συναντήσεις. Συνολικά οι
δύο Εκθέσεις δέχθηκαν 53.161 επισκέπτες (εµπορικούς και απλούς).
Αυξηµένος ήταν, επίσης, ο αριθµός των ξένων εµπορικών επισκεπτών των δύο
Εκθέσεων, που προέρχονταν από 40 χώρες και συγκεκριµένα από: Αίγυπτο, Αλβανία,
Αλγερία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γεωργία, Εσθονία,
ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιράν, Καναδάς, Κίνα, Κοσσυφοπέδιο, Κύπρο,
Λευκορωσία, Λιβύη, Λιθουανία, Μαλαισία, Μαυροβούνιο, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία,
Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη,
Σλοβενία, Σουηδία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία
∆υναµικό «παρών» ξένων εκθετών
Με αυξηµένες συµµετοχές ξένων εκθετών, που προέρχονταν από συνολικά 37 χώρες,
µε δυναµικό «παρόν» των ελληνικών επιχειρήσεων ολόκληρου του φάσµατος των
κατασκευών και µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ειδικά αφιερώµατα και σαλόνια - το
θεµατικό αφιέρωµα «Prokat OIKIA», το ειδικό αφιέρωµα στα είδη µπάνιου, είδη
υγιεινής και αξεσουάρ «VIVA BAGNO», το ειδικό σαλόνι για κεραµικά πλακίδια
«CERAMICA SHOW» και το ειδικό αφιέρωµα για τζάκια, επενδύσεις τζακιών,
θερµάστρες και αξεσουάρ «FIREPLACE SALON» η 25η INFACOMA, κάλυψε για ακόµη
µια φορά τις ανάγκες κάθε σύγχρονης και ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών
κατασκευής.
Το «παρόν» έδωσαν συνολικά 1065 εκθέτες, έναντι 1055 πέρυσι, εκ των οποίων οι 565
ξένοι, έναντι 527 στην περσινή διοργάνωση, προερχόµενοι από 37 χώρες.
Χώρες προέλευσης των ξένων εκθετών της 25ης INFACOMA είναι η Αίγυπτος, η
Αυστρία, η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερµανία, η ∆ανία, η
Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο
Καναδάς, η Κίνα, η Κορέα, η Κροατία, η Kύπρος, η Λιβύη, το Λουξεµβούργο, η Μ.
Βρετανία, η Μαλαισία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Πολωνία, η
Π.Γ.∆.Μ., η Ρουµανία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Φινλανδία.
Εγκαίνια…
Κηρύσσοντας την επίσηµη έναρξη των εργασιών της 25ης INFACOMA και της 32ης
MARMIN STONE και της Αρχιτεκτονικής Έκθεσης «ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» το βράδυ της
Πέµπτης (21/2/2008), ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μαργαρίτης Τζίµας, τόνισε
τη σηµασία της παράλληλης διοργάνωσης των δύο Εκθέσεων για τον κλάδο των
κατασκευών, καθώς και την προσφορά της Αρχιτεκτονικής για την ανάδειξη της
εθνικής κληρονοµιάς της χώρας, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Άγιον Όρος.
Γεγονός διεθνούς εµβέλειας… µε ξεχωριστά events
Όπως, εξάλλου, συµβαίνει µε όλες τις κλαδικές εκθέσεις της HELEXPO, η 25η
INFACOMA και η 32η MARMINSTONE πλαισιώθηκαν από πλούσιο και ιδιαίτερα
ενδιαφέρον πρόγραµµα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως η Έκθεση Αρχιτεκτονικής
«ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ - Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας στην
αίθουσα Helexpo CORONA.
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Η Αρχιτεκτονική Έκθεση αποτέλεσε σηµαντικό πόλο ενδιαφέροντος.
Επίσης έλαβαν χώρα ηµερίδα µε θέµα «Βιοµηχανική ιδιοκτησία και παραγωγή
καινοτοµίας σε Ελλάδα και Ε.Ε.», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ-ΤΚΜ, κοινή εκδήλωση
του ΣΕΒΕ και του ΕΛΟΤ µε θέµα την «Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας Νέας
Προσέγγισης 89/106 που αφορά στην υποχρεωτική σήµανση CE για τα ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»,
εκδήλωση του ΙΓΜΕ στην οποία παρουσιαστηκαν τα αποτελέσµατα του εκτελούµενου
από το ΙΓΜΕ ερευνητικού προγράµµατος «Ολοκληρωµένη διαχείριση διακοσµητικών
πετρωµάτων, αδρανών υλικών και απορριµµάτων εκµεταλλεύσεων», επιστηµονική
ηµερίδα του Πανελληνίου Συνδέσµου Εταιρειών Μόνωσης, σεµινάρια των εταιρειών
StabilS.A. Σαριδεµερτζής & Συνεργάτες και FiratPlastikKaucukA.S., εκδηλώσεις των
εταιρειών Ιντερµπετόν (ΤΙΤΑΝ), P-SYSTEMS, SCHÜCO, ROTO - EUROTECHNICA κ.α.
ECON3
Στο πλαίσιο της 25ης INFACOMA κυκλοφόρησε από την εταιρεία PROFILMEDIA µια
περιοδική έκδοση για την οικονοµία, την οικολογία και την κατασκευή, το «ECON3». Το
νέο αυτό περιοδικό διανέµονταν δωρεάν σε όλους τους εκθέτες και επισκέπτες της
25ης INFACOMA µέσω ειδικών stands στις εισόδους του εκθεσιακού χώρου.
Θεµατικό αφιέρωµα για τη «∆ΟΜΗΣΗ» στην 73η ∆ΕΘ
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της HELEXPO A.E., κ. Αριστοτέλης Θωµόπουλος,
επεσήµανε τον αυξηµένο διεθνή χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης της INFACOMA
και της MARMIN STONE και ανακοίνωσε ότι φέτος η HELEXPO Α.Ε. στο πλαίσιο της 73ης
∆ΕΘ, που θα διεξαχθεί από 6 έως 14 Σεπτεµβρίου 2008, διοργανώνει ένα νέο
αφιέρωµα στη ∆όµηση.
Βραβεία Καλύτερων Συµµετοχών
Η 25η INFACOMA και η 32η MARMIN STONE ολοκληρώθηκαν µε τις Βραβεύσεις των
Καλύτερων Συµµετοχών από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον Αντιπρόεδρο της
HELEXPO A.E., κ. κ. Θέµη Καρτσιώτη και Κωνσταντίνο Μπελιµπασάκη.
Τα Βραβεία Καλύτερης ∆ηµιουργίας της 25ης INFACOMA απονεµήθηκαν στις
επιχειρήσεις ΠΑΝΕΛΚΟ - ΣΙ∆ΜΑ, DUROPLAST, ELVIAL, NOVEL ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ και
ΚΡΟΝΟΣ ΕΞΠΕΡΤ.
Οι Έπαινοι της 25ης INFACOMA απονεµήθηκαν στις επιχειρήσεις PRIME ΖΑΧΑΡΙΟΥ,
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, P.S., ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Υ∆ΡΟΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΤΖΑΚΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ,
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ και τα
Ειδικά Βραβεία ∆ιοργανωτή της 25ης INFACOMA στις επιχειρήσεις DESIGN DOORS,
ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. – ΣΙΜΟΣ Ν., ALUMIL, GEA CERAMICA, ISOBAU HELLAS, ALVEK ΗΛΙΑ∆ΗΣ,
RIGIPS HELLAS και BERRY FLOOR-ΠΑΡΚΕΤΑ Ι.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.

Με το θεµατικό αφιέρωµα
«Prokat OIKIA», το ειδικό
αφιέρωµα στα είδη µπάνιου,
είδη υγιεινής και αξεσουάρ
«VIVA BAGNO», το ειδικό
σαλόνι για κεραµικά
πλακίδια «CERAMICA SHOW»
και το ειδικό αφιέρωµα για
τζάκια, επενδύσεις τζακιών,
θερµάστρες και αξεσουάρ
«FIREPLACE SALON» η 25η
INFACOMA, κάλυψε για
ακόµη µια φορά τις ανάγκες
κάθε σύγχρονης και ειδικών
απαιτήσεων και
προδιαγραφών κατασκευής.

«INFACOMA CLUB 2008»
Στο πλαίσιο του «HELEXPOCLUB», το οποίο λειτουργεί ως επιβράβευση της
εµπιστοσύνης που δείχνουν οι εκθέτες, αλλά, και ως
ουσιαστικό κίνητρο προνοµιακής συµµετοχής τους σε
περισσότερες εκθέσεις και εργαλείο ενδυνάµωσης της
εταιρικής εικόνας τους µέσα από τα προνόµια που τους
παρέχει η HELEXPO, συγκροτήθηκε το «INFACOMACLUB
2008». Τα µέλη του απολαµβάνουν τα ειδικά, οικονοµικά και
άλλα, προνόµια των τίτλων τους, από την αρχή της φετινής
µέχρι και την επόµενη διοργάνωση των Εκθέσεων
«INFACOMA».
Χρυσό µέλος του «INFACOMA CLUB 2008» είναι η DORAL και
Αργυρά Μέλη οι εταιρείες ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.- Ν. ΣΙΜΟΣ Ν.ΑΕΒΕ,
EXALCO, ΡΑΠΤΗΣ Γ. ΓΙΑΓΚΟΥ Α., ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
DUROSTICK, ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, ECO HOME, ΣΠΙΤΣΕ, ΒΡΟΧΙ∆ΗΣΧΑΤΖΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, ΛΥΡΙΤΗΣ, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ,
ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΥ ΑΦΟΙ, ALUMIL, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΕΜΚΟ-ΓΚΡΑΚΟ,
ΕΛΒΙΑΛ και EPAL - ΠΕΡΠΕΡΗΣ Π.-ΡΙΣΚΟΣ Α.
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H INFO-QUEST
™∆√ Ãøƒ√ ∆ø¡ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡
ª∂ ∆∏¡ QUEST SOLAR

Τα νέα αυτής της σελίδας
προέρχονται από το
newsletter της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, εταιρίας
εξειδικευµένης στην παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
και επιχειρηµατικών
συµβουλών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στο χώρο της εµπορίας, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων εισέρχεται η Info-Quest, µέσω της νεο-ιδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας
Quest Solar.
Η Quest Solar προσφέρει, σε συνεργασία µε µελετητικά γραφεία, επιλεγµένους
παραγωγούς φωτοβολταϊκών προϊόντων και εταιρίες-εγκαταστάτες, ανά την Ελλάδα,
τη δυνατότητα «Ολοκληρωµένης Λύσης» στον επενδυτή που έχει πλέον λάβει τις
απαραίτητες αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης.
Η Quest Solar συνεργάζεται επίσης µε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να
εξασφαλίζει την προµήθεια του εισαγόµενου εξοπλισµού, την ασφάλειά του, καθώς
και την αναγκαία πιστοποίηση της εγκατάστασης µέχρι να ολοκληρωθεί η εκταµίευση
από την τράπεζα. H Quest Solar, µέσω της ολοκληρωµένης λύσης αναλαµβάνει
παράλληλα την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης για την πρώτη 10ετία
λειτουργίας.

(www.atlantisresearch.gr)
διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία
στην εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και
τεχνικοοικονοµικών µελετών

∞¡∞™∆√§∏
∞π∆∏™∂ø¡ º/µ ™À™∆∏ª∞∆ø¡
∆√ ™∫∏¡π∫√ ∞§§∞∑∂π

για χρηµατοδότηση
επιχειρήσεων από τον
αναπτυξιακό Νόµο,
αναλαµβάνει παράλληλα και
όλες τις διαδικασίες
αδειοδότησης για παραγωγή,
εγκατάσταση και λειτουργία
Φ/Β σταθµών.

Μετά την τελευταία απόφαση του ΥΠΑΝ για αναστολή αιτήσεων αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα, και µετά την αναστολή αιτήσεων
για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής από φωτοβολταϊκά, η µόνη «διέξοδος» όσων
επιθυµούν να προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις είναι τα έργα κάτω από 20 KW.
Τα Φωτοβολταϊκά έργα κάτω από 20KW δεν απαιτούν προηγούµενη άδεια από την ΡΑΕ,
(ούτε έγκριση περιβαλλοντικών όρων) αλλά µόνο απάντηση – έγκριση της ∆ΕΗ στην
αίτηση σύνδεσης µε αυτήν. Σηµειώνεται ότι η ∆ΕΗ ζητά την έγκριση της ΡΑΕ η οποία
παρακολουθεί τον αριθµό των σχετικών αιτήσεων και ότι σύντοµα πρόκειται να
«κορεστεί» και η συγκεκριµένη κατηγορία.
Μια εναλλακτική πρόταση είναι η αγορά αδειών παραγωγής ή η συµµετοχή σε
εταιρείες µε κατοχή εξαιρέσεων. Η αγορά αδειών παραγωγής είναι ακόµη πολύ µικρή
καθώς έχει εγκριθεί έως τώρα ένα πολύ µικρό µέρος των σχετικών αιτήσεων, αλλά
έχει αρχίσει η κινητικότητα της «αγοράς» εξαιρέσεων.
Σηµειώνεται ότι οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων θα πρέπει να προχωρήσουν
γρήγορα στις επόµενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων τους καθώς οι
εγκρίσεις της ΡΑΕ έχουν ισχύ 2 ετών και οι διαδικασίες που υπολείπονται χρονοβόρες.
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∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘·ÏÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
·ÈıÚ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
∞ª¶∞∆∑∏™, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó
ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Schuco
Ù· ÔÔ›· ˆ˜ ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›Â˜
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ËÏÈ·Î¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜
ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜

profilgroup 22008

‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜.

·Ù· ÌÂ
Ì
Ò
Ê
˘
ÎÔ
ÈËÌ¤Ó·
Ô

Ô
Ù
Û
¶È

:

ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡

£ÂÚÌÔË¯ÔÌÔÓˆÙÈÎ¿ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· SCHUCO
·) ∞ÓÔÈÁﬁÌÂÓ· / ∞Ó·ÎÏÈÓﬁÌÂÓ· AWS 65
∞ÓıÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ‰È¿ÚÚËÍË˜ WK1 ¤ˆ˜ WK3 Î·Ù¿ DIN V EN V1627
‚) ™˘ÚﬁÌÂÓ· RS 120+
∞ÓıÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ‰È¿ÚÚËÍË˜ WK1 ¤ˆ˜ WK2 Î·Ù¿ DIN V EN V1627
Á) À·ÏÔ›Ó·ÎÂ˜ Neutral
6mm (ÂÓÂÚÁÂÈ·Îﬁ) + 18mm + 4mm + 3mm (ÙÚ›ÏÂÍ)
·ﬁ‰ÔÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ∫1.4

:

¢ÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ª¤Á·ÚÔ

∞ª¶∞∆∑∏™ ∞§√Àªπ¡π√ - EK£E™H & ¶APA°ø°H: BI.¶E.£, O.T. 44, 574 00 ™›Ó‰Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
TËÏ.:2310/798.898, 799.713, Fax: 2310/799.078
E-mail: abatzial@hol.gr, abatzial@otenet.gr, www.abatzis.gr

SCHUCO

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

CHROMAL

Με σεβασµό προς το περιβάλλον
Η CHROMAL που ασχολείται µε τις ηλεκτροστατικές βαφές αλουµινίου, ξεκίνησε τη
δυναµική της πορεία το 1989 προβλέποντας την εξέλιξη που θα έχει το αλουµίνιο στη
ζωή µας.

CHROMAL
Ηλεκτροστατικές
βαφές
Η ηλεκτροστατική βαφή
αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για το αλουµίνιο,
γιατί το προστατεύει από την
διαβρωτική του συµπεριφορά
αλλά προσφέρει και άψογη
εµφάνιση στις αρχιτεκτονικές
εφαρµογές.

Με µια πλήρη γκάµα χρωµάτων, standard ανθεκτικότητας πολυεστερικών πουδρών
βαφής, που επικρατεί στην αγορά µπορούµε να πετύχουµε τη διακόσµηση των
αρχιτεκτονικών εξωτερικών κατασκευών όπως κουφώµατα, µεταλλικά πλαίσια,
µεταλλικά πετάσµατα, ρολά κ.ά. Οι εταιρίες παραγωγής χρωµάτων ακολουθώντας
αλλά και διαµορφώνοντας τις τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς προσφέρουν σε συνεχή
παρακαταθήκη τα περισσότερα χρώµατα της συλλογής RAL σε λεία και µάτ όψη. Οι
απαιτήσεις της αγοράς για την διαφοροποίηση της αρχιτεκτονικής κατασκευής
δηµιούργησε νέες αποχρώσεις µε διαφορετικές υφές και όψεις όπως µεταλλικές,
σαγρέ καθώς και συνδυασµό των δύο. Τα χρώµατα µε τα ειδικά εφέ είναι σχεδιασµένα
από ειδικούς συµβούλους δηµιουργίας τάσεων στην αρχιτεκτονική αισθητική. Πολλά
από αυτά τα χρώµατα παράγονται µε την τεχνολογία Bonding για σταθερότητα και
οµοιοµορφία στην εφαρµογή καθώς επίσης και χωρίς TGIC, φιλικότερα προς το
περιβάλλον. Η αντοχή τους στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και η σταθερότητα στην
απόχρωση και τη γυαλάδα είναι ιδιαίτερα αυξηµένη σε σχέση µε τις standard
πολυεστερικές πούδρες βαφής. Η χρήση υπερανθεκτικών πουδρών αποτελεί το βήµα
για την προσέγγιση της ποιότητας που αναζητά όλο και πιο επιτακτικά η ευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική αγορά. Η CHROMAL συνεχώς εµπλουτίζει το χρωµατολόγιο της, στην
προσπάθεια της να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Εφαρµόζοντας το σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2000 µε πολλαπλούς ελέγχους σε όλα
τα στάδια της παραγωγής προσφέρει άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Με σεβασµό
προς το περιβάλλον η CHROMAL χρησιµοποιεί πούδρες βαφής φιλικές προς το
περιβάλλον, χωρίς TGIC. Επίσης έχει αντικαταστήσει το στάδιο της χηµικής
επεξεργασίας µε προϊόντα µη τοξικά, χωρίς CHROM που δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον. Οι ανάγκες της αγοράς δηµιούργησαν τις αποχρώσεις ξύλου, µε ακόµα
πιο φυσικά χρώµατα. Η όψη του πραγµατικού ξύλου σε µια επαναστατική βαφή, η
οποία καταργεί όλα τα µειονεκτήµατα του φυσικού ξύλου. Η CHROMAL σας δίνει τη
δυνατότητα να δηµιουργήσετε την αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος, στο χώρο που
ζείτε, που εργάζεστε ή όπου περνάτε κάποιες ώρες της ζωής σας. Μπορείτε να
διαλέξετε µέσα από 50 χρώµατα, τα πιο ζεστά χρώµατα της φύσης σε όποια απόχρωση
επιθυµείτε, µε την εγγύηση ποιότητας CHROMAL, την άµεση εξυπηρέτηση, τη γρήγορη
παράδοση και το τέλειο αποτέλεσµα.
Η CHROMAL αναλαµβάνει την ηλεκτροστατική βαφή µεγάλων έργων για όλη την
Ελλάδα. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται µεγάλες βιοµηχανικές, εµπορικές και
κατασκευαστικές εταιρίες. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της CHROMAL βρίσκονται στο
14ο χλµ ΠΕΟ Θεσ/νίκης–Εδέσσης και έχουν έκταση 20000τµ, µε στεγασµένους
χώρους 5000τµ, πλήρως εξοπλισµένους για όλες τις εργασίες που αναλαµβάνει.
Σκοπός της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και η
ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού.
Το σύνθηµα µας είναι αδιάκοπη εξέλιξη και ανανέωση. Ελπίζουµε ότι θα συνεχίσουµε
να πετυχαίνουµε τους στόχους µας αλλά και να τους ξεπερνάµε, βασιζόµενοι πάντα
στην εµπιστοσύνη που εσείς µας δείχνετε.
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» ∆· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÙË˜ Alotek ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË.

» H Alotek Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹˜ Î·È
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÒÙÂ˜
‡ÏÂ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ˘„ËÏÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ
ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ, ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ
Ï‹ÚË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÂÏ¿ÙË.

∞§√∆∂∫ ∞.∂. - ∫. ∞§∞ºƒ√¶∞∆∏™ - ¢. ∫∞ƒ∫∞¡∏™
6 ¯ÏÌ. ¶.∂.√. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜, §·Ì›·, ∆.∫. 351 00, ∆ËÏ.: 22310/33.572, Fax: 22310/47.523
Ô
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BETOBLOCK

Εξοικονόµηση σηµαντικού χρόνου και χρηµάτων
BETOBLOCK
από την
AMK ENGINEERING
Το Betoblock είναι ειδικά
σχεδιασµένο για την
ευρωπαϊκή και ειδικότερα
την ελληνική αγορά
υπερκαλύπτοντας όλες τις
νοµοθεσίες και τους
κανονισµούς. Είναι ιδανικό
για την κατασκευή
βιοκλιµατικών κτιρίων,
κτιρίων χαµηλής ενέργειας,
παθητικών κτιρίων καθώς και
κτιρίων µε µεγάλους
ανοιχτούς χώρους.

περισσότερες πληροφορίες
www.betoblock.com
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Τι είναι το Betoblock;
Το καλούπι σκυροδέτησης Betoblock χρησιµοποιείται για τα τοιχία και τις δοκούς. Αντί
δηλαδή να χρησιµοποιείται ξυλότυπος ή µεταλλότυπος, χρησιµοποιείται
πολυστερινότυπος εξαιρετικής αντοχής. Για την κατασκευή του πολυστερινότυπου
ειδικά διαµορφωµένες πλάκες πολυστερίνης ‘κουµπώνουν' µεταξύ τους καθ' ύψος και
ενώνονται οριζόντια µε συνδέσµους από πλαστικό υλικό, οπότε και δηµιουργείται ένα
ενιαίο και στιβαρό καλούπι. Ο οπλισµός του τοιχίου τοποθετείται στους ειδικούς
οδηγούς που φέρουν οι σύνδεσµοι. ∆εν απαιτείται εξωτερική αντιστήριξη του
πολυστερινότυπου, διότι υπάρχει ήδη εσωτερική µέσω των συνδέσµων. Eπίσης δεν
απαιτείται εξωτερική σκαλωσιά, αλλά µόνο - από την εσωτερική πλευρά - µεταλλικοί
ορθοστάτες που χρησιµοποιούνται ως οδηγοί. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
του πολυστερινότυπου τα τοιχία και οι δοκοί σκυροδετούνται. Όταν τελειώσει η
σκυροδέτηση το καλούπι παραµένει στη θέση του προσφέροντας θερµοµόνωση.
Επίσης, στη συνέχεια µέσα από την πολυστερίνη διέρχονται οι οδεύσεις των
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών.
Πλεονεκτήµατα Betoblock:
• Θερµική άνεση. Η θερµοκρασία σε ένα κτίριο από Betoblock είναι ιδανική. Το
κτίριο είναι θερµό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Η θερµοκρασία είναι
σταθερή κατά τη διάρκεια της ηµέρας και οµοιόµορφη σε όλους τους χώρους.
• Χαµηλότερο κόστος θέρµανσης και κλιµατισµού. Σε ένα κτίριο από Betoblock θα
εξοικονοµήσετε τουλάχιστον 50 -80% των χρηµάτων που θα δίνατε για να
ζεσταθείτε και να δροσιστείτε. Οι τοίχοι από Betoblock θωρακίζουν το κτίριο σας
και αποτρέπουν το κρύο και τη ζέστη να εισχωρήσουν.
• Αντοχή και ασφάλεια. Τα κτίρια από Betoblock ικανοποιούν πολύ περισσότερο από
το απαραίτητο την Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικοδοµική νοµοθεσία (Αντισεισµικός
κανονισµός, Ευρωκώδικες, ΓΟΚ, ΚΟΧΕΕ, πυρασφάλεια κ.λ.π.). Πλήθος κτιρίων από
Betoblock έχουν εγκριθεί και χτιστεί ανά την Ελλάδα (Αττική, Κρήτη, Σίφνος,
Λέσβος, Αχαΐα).
• Εξοικονόµηση. Με το Betoblock επιτυγχάνετε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα στο
κτίσιµο και εξοικονοµείτε πολύτιµο χρόνο και χρήµατα. Κερδίζετε χρόνο από το
ξεκαλούπωµα, από την τοποθέτηση της µόνωσης, από τις θερµοϋδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες, από το σοβάτισµα κ.α.
• Ησυχία. Τα κτίρια από Betoblock θωρακίζουν το κτίριο σας και από την
ηχορύπανση. Ανεξάρτητα από το εάν το κτίριο σας βρίσκεται δίπλα σε
αυτοκινητόδροµο ή αεροδρόµιο στους εσωτερικούς χώρους θα επικρατεί ησυχία.
• Ελευθερία σχεδιασµού. Τα κτίρια από Betoblock, σχεδιάζονται και
κατασκευάζονται όπως ακριβώς τα επιθυµεί ο πελάτης, χωρίς να περιορίζεται από
τυποποιήσεις και απλουστεύσεις. Κυκλικά τοιχία, επενδύσεις από πέτρα, µεγάλα
ανοίγµατα, ανοιχτές κατόψεις κ.λ.π., όλα είναι δυνατά µε το Betoblock. Αρκεί να το
φανταστείτε και εµείς θα το υλοποιήσουµε!
• Φιλικό προς το περιβάλλον. Το Betoblock χρησιµοποιεί εξαιρετικά λιγότερη ξυλεία
κατά την κατασκευή, βοηθώντας τα δάση µας. Επίσης, οι κατά πολύ χαµηλότερες
ανάγκες σε θέρµανση και ψύξη, προστατεύουν το περιβάλλον µας από τόνους
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων µικροσωµατιδίων.

profilgroup 12008

Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û
·˜...
CHROMAL

∏ 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˘

∂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
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ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ

Πολυπαραµετρικά όργανα ελέγχου ποιότητας νερού
ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ
H ΓΕΩΤΕΚ Α.Τ.Ε., από την
ίδρυση της το 1993,
συµµετέχει δυναµικά σε όλα
τα σηµαντικά ενεργειακά
προγράµµατα στην Ελλάδα,
εφαρµόζοντας
πρωτοποριακές µεθόδους µε
σύγχρονο εξοπλισµό και
διεθνή πρότυπα.

Η ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ πρωτοπορώντας στην έρευνα αξιολόγηση και διαχείριση του υπογείου
υδάτινου δυναµικού µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων των Γεωφυσικών µετρήσεων
επιφανείας και των Γεωφυσικών Καταγραφών - Wireline Logging, εντός γεωτρήσεων,
διεύρυνε το πεδίο εφαρµογών της, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες, µε τις εταιρίες:
• Idronaut s.r.L
• Eijkelkamp (SCΗLUMBERGER GROUP)
• Seba Hygrometrie
στον τοµέα ελέγχου και παρακολούθησης (Monitoring) των ποιοτικών χαρακτηριστικών
των υπόγειων & επιφανειακών υδάτων, προσφέρει στην Ελληνική αγορά τα νέα
πολυπαραµετρικά συστήµατα των παραπάνω εταιριών.
IDRONAUT CTD 303, 305 320 & VIP PROBE
Οι πολυπαρεµετρικοί αισθητήρες της Idronaut 303,305, 320 & VIP αντιπροσωπεύουν
ότι ποιο σύγχρονο όργανο υπάρχει στο χώρο των συστηµάτων παρακολούθησης των
υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Με την υψηλή τεχνολογία και σχεδιασµό που
ακολουθήθηκε κατά την κατασκευή, καθώς και τα διεθνή πρότυπα, για την ακρίβεια των
µετρήσεων, προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσµατα, λειτουργία σε µεγάλα βάθη, χρήση σε
διαβρωτικό περιβάλλον, δυνατότητα τηλεµετρίας, εύκολη χρήση κλπ.
∆υνατότητα εγκατάστασης σε γεωτρήσεις παρατήρησης, ποταµούς, λίµνες, θάλασσα,
δεξαµενές, ιχθυοτροφεία, ΧΥΤΑ, χηµικές βιοµηχανίες, διυλιστήρια νερού κλπ.
Μετρήσεις: Πίεση, Θερµοκρασία, Αγωγιµότητα, Οξυγόνο PH, REDOX, Αµµωνία, Νιτρικά.
Επίσης είναι δυνατή µε την χρήση του µοναδικού συστήµατος VIP στον κόσµο η µέτρηση
παραµέτρων όπως: Μόλυβδου, Υδραργύρου, Κοβαλτίου, Ψευδαργύρου, Χαλκού, Μαγνησίου.
Baro, Micro, Mini & CTD Diver
Τα Divers της εταιρίας Eijkelkamp είναι συστήµατα που επιτρέπουν την αυτόµατη µέτρηση της
ατµοσφαιρικής πίεσης, της στάθµης της θερµοκρασίας και της αγωγιµότητας των υπόγειων
υδάτων. Είναι τα µικρότερα στο κόσµο µε µήκος µόλις έως 183mm και πλάτος από 18-22mm µε
δυνατότητα εγκατάστασης σε πιεζόµετρα µε διάµετρο 1 ίντσα.
Οι αισθητήρες πίεσης, θερµοκρασίας και αγωγιµότητας καθώς και η εσωτερική µνήµη και η
µπαταρία είναι προστατευµένα από αεροστεγές ατσάλινο ή κεραµικό περίβληµα. Η
τοποθέτηση εντός της γεώτρησης µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ένα απλό σύρµα.
Υπάρχει η δυνατότητα τηλεµετρίας µε GSM Modem. Τα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
από εξειδικευµένα προγράµµατα για δηµιουργία διαχειριστικών µοντέλων για την βέλτιστη
διαχείριση των υπόγειων υδάτων. Οι µετρήσεις της αποθηκεύονται στην εσωτερική µνήµη
του οργάνου, µε όριο έως 48000 µετρήσεις, ανάλογα µε το είδος του µετρητή. Η
ενσωµατωµένη µπαταρία έχει διάρκεια ζωής 8-10 χρόνια (εξαρτάται από την συχνότητα
µετρήσεων).

περισσότερες πληροφορίες
www.georesources.gr

Baro-Diver
Για την αντιστάθµιση των µεταβολών της ατµοσφαιρικής πίεσης και για την ακριβέστερη και
αυτόµατη µέτρηση της πίεση της στήλης ύδατος χρησιµοποιείτε το Baro Diver για την καταγραφή
της βαροµετρικής πίεσης της περιοχής, σε ακτίνα 15Km. Ο προγραµµατισµός των Divers
στο πεδίο είναι πολύ εύκολος καθώς µε τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού και σε συνδυασµό
µε υπολογιστή παλάµης προγραµµατίζεται ο χρόνος έναρξης των µετρήσεων καθώς και η
συχνότητα τους. Έξοδος USB για εύκολη σύνδεση µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Multi parameter Sensor MPS - K
Ο πολυπαραµετρικός αισθητήρας έχει τη δυνατότητα µέτρησης έως 17 παραµέτρων µε µεγάλη ακρίβεια
και αντοχή σε δυσµενές περιβάλλον. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν σε λίµνες, ποταµούς, θάλασσα,
γεωτρήσεις, δεξαµενές, ιχθυοτροφεία, φράγµατα, ΧΥΤΑ, χηµικές βιοµηχανίες, διυλιστήρια νερού
κλπ. Έχει τη δυνατότητα µόνιµης εγκατάστασης µε τηλεµετρία ή µεταφερόµενο ανά θέση, µε
δυνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί για µέτρηση κατά βάθος
σε υδρογεώτρηση, δίνοντας το προφίλ της ποιότητα του περιεχόµενου νερού. Μπορεί να
συνδεθεί µε Η/Υ για συλλογή των µετρήσεων και προγραµµατισµό. Λειτουργεί µε µπαταρίες
όταν η χρήση του είναι ως φορητός µετρητής και µε ηλιακή ενέργεια όταν είναι σε µόνιµη
εγκατάσταση µε τηλεµετρία. Για καλώδιο σύνδεσης χρησιµοποιεί βαθµονοµηµένο όπως τα
κοινά σταθµήµετρα.
Μετρήσεις: Στάθµη, θερµοκρασία, αγωγιµότητα, θολερότητα, οξυγόνο, αλατότητα,
νιτρικά, αµµωνία, pH,redox, χλωροφύλλη, χλώριο, Αµµώνιο, ασβέστιο, φθόριο, νάτριο.
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REHAU

Geneo - Το εξ’ ολοκλήρου ενισχυµένο προφίλ
REHAU
Η νέα διάσταση στην
κατασκευή κουφωµάτων

Από την Hightech εργοστασιακή ύλη RAU- FIPRO
Από τις 02. έως τις 05 Απριλίου η REHAU θα συµµετέχει στην έκθεση fenterbau frontale
στη Νυρεµβέργη, τη µεγαλύτερη έκθεση του κλάδου κουφωµάτων και προσόψεων. Στο
προσκήνιο θα βρίσκεται σε αυτή τη συµµετοχή, µία παγκόσµια καινοτοµία: η
επαναστατική γενιά προφίλ κουφωµάτων GENEO, από την Hightech εργοστασιακή ύλη
RAU- FIPRO.
Το RAU- FIPRO είναι η εργοαστιακή ύλη του µέλλοντος, στην κατασκευή προφίλ
κουφωµάτων και προσδίδει στο GENEO αχτύπητη σταθερότητα και ανθεκτικότητα.
GENEO- το ενεργειακά οικονοµικό σύστηµα προφίλ κουφωµάτων
1.Εξ΄ολοκλήρου ενισχυµένο- προσανατολισµένο στο µέλλον
GENEO- το όραµα ενός εξ΄ολοκλήρου ενισχυµένου συστήµατος κουφωµάτων, χωρίς
οπλισµό, είναι πλέον πραγµατικότητα. Η τελειοποιηµένη κατασκευή του προφίλ, σε
συνδυασµό µε την Hightech ύλη RAU- FIPRΟ, προσφέρουν ασύγκριτα πλεονεκτήµατα
στην κατασκευή. Ενισχυµένα κανάλια βιδώµατος µε πρόσθετες διαγώνιες ενισχύσεις
IVS ( ενσωµατωµένο σύστηµα ενίσχυσης), δηµιουργούν εξαίσια χαρακτηριστικά
σταθερότητας. Επιτυχής έλεγχος της τάξης 2 (χωρίς πρόσθετο οπλισµό).
2.Ασυναγώνιστη θερµοµόνωση
Το GENEO επιτυγχάνει τιµή θερµοµόνωσης Uf έως και 0,8W/m²K, που το καθιστά
ασυναγώνιστο στην κατηγορία του, παρά την λεπτή ορατή επιφάνεια των 115mm. Με
τη χρήση της κατάλληλης υάλωσης, το σύστηµα αυτή ενδείκνυται για την τοποθέτηση
σε παθητικά σπίτια.
3. Εξαιρετικά οικονοµικό
Το GENEO ευνοεί την τήρηση µειωµένης παρακαταθήκης και την κατασκευή και µε
µεσαίο λάστιχο, στο ίδιο σύστηµα. Η χρήση είναι ευκολότερη, λόγω του µειωµένου
βάρους, µέχρι και 40%. Είναι ανεξάρτητο από τις τιµές των οπλισµών. Νέος
σχεδιασµός στη χρήση των λάστιχων, µε κοινά λάστιχα για την εξωτερική πλευρά του
φύλλου και την κάσα. Εξοικονόµηση κόστους, διότι δεν χρειάζονται ειδικά καλούπια
για τη συγκόλληση των προφίλ µε ενσωµατωµένο λάστιχο. Μεγάλη πατούρα υάλωσης
66mm για την τοποθέτηση τριπλής υάλωσης.
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Προϊόντα Βιβεχρώµ: Neopal eco & Aquachrom eco
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Οικολογικά χρώµατα
που οµορφαίνουν
το περιβάλλον

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., µέλος από το 1990 της AKZO NOBEL, της µεγαλύτερης διεθνώς
εταιρείας χρωµάτων, δραστηριοποιείται από το 1932 στην ελληνική αγορά χρωµάτων
κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση. Με 270 εργαζοµένους και περισσότερα από
2.000 σηµεία πώλησης ανά την Ελλάδα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε προσφέρει στους
επαγγελµατίες και καταναλωτές µια πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας για
κάθε χώρο, ανάγκη και προτίµηση. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, στα πλαίσια της Κοινωνικής της
Υπευθυνότητας, είναι η πρώτη βιοµηχανία χρωµάτων στην Ελλάδα που εφάρµοσε
συστήµατα διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια
στην εργασία, ενώ είναι από τα πρώτα κύρια µέλη του Ελληνικού ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
NEOPAL ECO
Το NEOPAL ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώµα κορυφαίας ποιότητας. Είναι
πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισµού Απονοµής
Οικολογικών Σηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στην ειδική του σύνθεση
προστατεύει το χρήστη και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη του
καλυπτικότητα και απόδοση, την υψηλή του λευκότητα και φωτεινότητα και τις ζωηρές
και αναλλοίωτες αποχρώσεις.
ΑΟΣΜΟ – ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ
Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον
∆εν περιέχει επικίνδυνες ουσίες
Έχει θαυµάσιο άπλωµα και δούλεµα
Μεγάλη Καλυπτικότητα και απόδοση
Ισχυρή πρόσφυση
Γρήγορο στέγνωµα
Εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιµο
Αποχρώσεις : ∆ιατίθεται σε λευκό, σε µεγάλο αριθµό αποχρώσεων µέσω του
συστήµατος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
AQUACHROM ECO
Το AQUACHROM ECO είναι οικολογική ριπολίνη νερού µε εξαιρετικό φινίρισµα. Είναι
πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισµού Απονοµής
Οικολογικών Σηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, χωρίς
δυσάρεστες οσµές, προστατεύει την υγεία του χρήστη και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.
∆ιακρίνεται για το θαυµάσιο άπλωµά του και το εξαιρετικό φινίρισµα. Είναι η καλύτερη
λύση για να βάψετε καινούργιες πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, παιδικά έπιπλα, κτλ.
Είναι επίσης εξαιρετικό για την επαναβαφή παλαιών ριπολινών διαλύτου.
ΑΟΣΜΟ – ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ
Έχει Θαυµάσιο άπλωµα και δούλεµα.
∆εν κιτρινίζει.
Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον
Υψηλή καλυπτικότητα.
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει
Εξασφαλίζει ένα τέλειο αποτέλεσµα
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SCHÜCO

Σύστηµα Αυτόνοµης Στήριξης PV-Light
SCHÜCO
Αποτελεσµατική
στήριξη µεγάλων
φωτοβολταϊκών
συστηµάτων

Βέλτιστη γωνία τοποθέτησης για την
καλύτερη δυνατή απόδοση.

PV-Light: Γρήγορη και εύκολη
εγκατάσταση µε τη µέγιστη ευελιξία.
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Ασφάλεια, Ευελιξία και Αποδοτικότητα
Η χρήση µεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε υπαίθριους χώρους είναι
ιδιαίτερα αποδοτική, αν έχει προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασµός για τη διαµόρφωση
αποδοτικών και αποτελεσµατικών συστηµάτων.
Με διάρκεια ζωής 20 και πλέον ετών, οι εγκαταστάσεις απαιτούν τη χρήση των
καλύτερων δυνατών υλικών και ποιοτικών πλαισίων στήριξης από αλουµίνιο.
Οι ιδιότητες αυτές του νέου συστήµατος εγκατάστασης εξασφαλίζουν επίσης τη
διαχρονική ανθεκτικότητα του συστήµατος στις αντίξοες θερµοκρασίες και τη
διάβρωση και την αποτροπή κατασκευαστικής κόπωσης.
Το αυτόνοµο σύστηµα στήριξης PV-Light συνεπάγεται µέγιστη απόδοση, γρήγορη
απόσβεση, πλήρη σειρά διαστάσεων και χαµηλό κόστος εγκατάστασης.
Φωτοβολταϊκά - Τεχνολογία µε µέλλον
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οι τιµές
για την παροχή ρεύµατος στο δίκτυο της ∆ΕΗ κυµαίνονται µεταξύ 0,4 - 0,5 € για κάθε
κιλοβατώρα προερχόµενη από τον ήλιο. Οι τιµές είναι εγγυηµένες για 20 χρόνια τουλάχιστον
και προσαρµόζονται ετησίως ανάλογα µε την αύξηση των τιµών κατανάλωσης. Όλα αυτά
παρέχουν µια µακροπρόθεσµη, σταθερή βάση υπολογισµού και καθιστούν την αποδοτική
λειτουργία των µεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µια πολύ ελκυστική πρόταση.
Το νέο αυτόνοµο σύστηµα στήριξης PV-Light σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.
Τα πιστοποιηµένα και κατασκευαστικά ελεγµένα στοιχεία εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα.
Η εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση όλων των στοιχείων χρησιµοποιώντας βίδες
ενός και µόνο µεγέθους και µόνο ένα εργαλείο καθώς και η ευέλικτη προσαρµογή σε
όλους τους τύπους εδάφους περιορίζουν το κόστος εγκατάστασης.
Το Φ/Β στοιχείο µπορεί να τοποθετηθεί µε τη βέλτιστη γωνία για να µεγιστοποιηθεί η
απόδοση της εγκατάστασης.
Όλο το σύστηµα στήριξης PV-Light είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο και είναι
εύκολο στην επεξεργασία.
Όλες οι βίδες και οι σύνδεσµοι είναι φτιαγµένοι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα, είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και διακρίνονται από µακρά διάρκεια ζωής.
Είναι σχεδιασµένοι για να υποστηρίζουν όλα τα Φ/Β στοιχεία που κυκλοφορούν σήµερα
στην αγορά. Τυχόν ανωµαλίες του εδάφους µπορούν να αντισταθµιστούν ως 40 cm σε
κάθε στήριγµα. Ο σκελετός υποστήριξης είναι σταθερά στερεωµένος στο έδαφος µε
άγκυρες κοχλίες ή έχει τοποθετηθεί σε βάση.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για χώρους έκθεσης χωρίς σκίαση.
Μια Φ/Β µονάδα µε επιφάνεια 1.000 m² στην Αττική, για παράδειγµα, µπορεί να
παράγει κατά µέσο όρο 140.000 kWh ηλιακού ηλεκτρικού ρεύµατος. Με τις εγγυηµένες
τιµές παροχής και τη συνεχιζόµενη φυσιολογική οικονοµική ανάπτυξη η απόσβεση της
εγκατάστασης καθίσταται δυνατή µέσα σε λίγα χρόνια µαζί µε την ελκυστική ετήσια απόδοση.

PV-Light:
Γρήγορη και
εύκολη
εγκατάσταση µε
τη µέγιστη
ευελιξία.

Οι µεγάλες Φ/Β
εγκαταστάσεις
παρέχουν
ολοένα και
µεγαλύτερο
µερίδιο της
ενέργειας.

Εγκαταστάσεις όλων σχεδόν των
διαστάσεων χάρη σε 3 βασικές
οµάδες και 3 οµάδες επέκτασης.

Μέγιστη απόδοση µε ρυθµιζόµενες γωνίες κλίσης
Το αυτόνοµο σύστηµα στήριξης PV-Light είναι εξαιρετικά ευέλικτο και επιτρέπει
µεγάλη ποικιλία διαµόρφωσης. Τα κάθετα στηρίγµατα του πλαισίου µπορούν να
προσαρµοστούν σε γωνίες µεταξύ 0° και 40° προκειµένου τα Φ/Β στοιχεία να
τοποθετηθούν σε τέλεια θέση στον ήλιο και να παράγουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση.
Ακόµη και στις διαστάσεις της εγκατάστασης δεν υπάρχουν περιορισµοί, καθώς οι 3
βασικές οµάδες και οι 3 επιπρόσθετες οµάδες
επέκτασης µπορούν να συνδυαστούν για τη
διαµόρφωση εγκαταστάσεων PV-Light διαφορετικών
διαστάσεων.
Οι σύνδεσµοι µεταξύ των οµάδων είναι
κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε οι θερµικές
διακυµάνσεις να απορροφούνται από έναν αρµό
διαστολής.
Ο αρµός διαστολής επιτρέπει πλάτος προσαρµογής 10
ως 160 mm, για βελτιστοποίηση του πλάτους πίνακα
ανάλογα µε τον τύπο στοιχείου που χρησιµοποιείται.
Τα κανονικά πλάτη των βασικών οµάδων ανέρχονται
σε 14,75 m, 23,35 m και 31,95 m.
Ο αρµός διαστολής εξασφαλίζει περιθώριο περίπου
3%. Οι οµάδες επέκτασης που µπορούν να
τοποθετηθούν µεταξύ των βασικών οµάδων έχουν
κανονικά πλάτη 11,05 m, 19,65 m και 28,25 m. Έτσι
είναι δυνατή η εκτέλεση πολυάριθµων συνδυασµών.
Το σύστηµα στήριξης PV-Light είναι
κατάλληλο για κάθε µέγεθος
εγκατάστασης.

Οι πολυάριθµες και ευέλικτες
ρυθµίσεις µε γωνίες τοποθέτησης
µεταξύ 0ο και 40ο εξασφαλίζουν
µέγιστη παραγωγή ενέργειας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 2  ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008

43

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
Βέλτιστη τοποθέτηση µε
ελάχιστο κόπο.
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SCHÜCO

Αποτελεσµατική στήριξη µεγάλων φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Προσαρµογή σε κάθε έδαφος
Το πλαίσιο του αυτόνοµου συστήµατος PV-Light αποτελείται από δύο εξωτερικά τηλεσκοπικά
στηρίγµατα και ένα εσωτερικό. Τα στηρίγµατα προσαρµόζονται σε κάθε ύψος. Χάρη σε αυτήν την
ιδιότητα, το πλαίσιο προσαρµόζεται σε κάθε σχεδόν είδος εδάφους. Ενδεχόµενες ανωµαλίες του
εδάφους αντισταθµίζονται ως 40 cm. Το τηλεσκοπικά προσαρµοζόµενο πλαίσιο σηµαίνει ότι τα
Φ/Β στοιχεία δεν είναι µόνο κοντά στο έδαφος αλλά µπορούν να τοποθετηθούν σε ύψος µέχρι 88 cm.
Η συνολική δοµή εγγυάται µέγιστη σταθερότητα µε σηµαντική µείωση των χρησιµοποιούµενων
υλικών, το οποίο συµβάλλει στην καλή αναλογία τιµής/απόδοσης. Η στερέωση στο έδαφος είναι
ευέλικτη και µε βελτιστοποίηση του κόστους. Ανάλογα µε το έδαφος χρησιµοποιούνται είτε άγκυρες
κοχλίες είτε βάση µπετόν. Το αυτόνοµο σύστηµα PV-Light είναι κατάλληλο και για τις δύο
διαδικασίες. Λεπτοµερής περιγραφή περιλαµβάνεται στις Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Φ/Β πάρκο στην Corral de Almaquer
(Ισπανία), κατασκευή 2007.11.200
στοιχεία τύπου SPV-SMG 180, µε
παραγωγή 2MW.

Φ/Β εγκατάσταση στη Μάνδρα
Αττικής, κατασκευή 2007.
Παραγωγή: 50kW. Επιτυχής
αξιοποίηση πλαγιάς.

Τεχνικές λεπτοµέρειες
> Το πλαίσιο στερεώνεται είτε µε συστήµατα αγκυρών κοχλιών είτε σε βάση υγρού τσιµέντου.
> Για όλη τη συναρµολόγηση του πλαισίου χρειάζεται µόνο ένα µέγεθος βίδας ενώ η
συναρµολόγηση γίνεται εύκολα και γρήγορα µε τη χρήση ενός και µόνο εργαλείου.
> Τα Φ/Β στοιχεία στερεώνονται στο πλαίσιο. Όλες οι βίδες στερέωσης διαθέτουν
ειδική ασφάλεια και καθιστούν έτσι δύσκολη οποιαδήποτε µη εγκεκριµένη απόπειρα
αποσυναρµολόγησης, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στην αντικλεπτική προστασία.
> Όλα τα στοιχεία µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γωνία µεταξύ 0° και 40°. Αυτό
εξασφαλίζει µέγιστη απόδοση χάρη στην τοποθέτησή τους στην ακριβώς κατάλληλη γωνία στον ήλιο.
> Όλο το σύστηµα µπορεί να αντέξει θύελλες, ακόµη και µε ακραίες συνθήκες αέρα.
> Ως εκ τούτου είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε επίπεδες και ψηλές τοποθεσίες.
Ακόµη και τα φορτία χιονιού δεν αποτελούν κίνδυνο.
> Οι ακραίες διαφορές θερµοκρασίας εξισορροπούνται χωρίς πρόβληµα χάρη στους
υφιστάµενους αρµούς διαστολής.
Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος Στήριξης PV-Light
Το αυτόνοµο σύστηµα στήριξης PV-Light της Schüco αποτελείται από υψηλής ποιότητας προφίλ
αλουµινίου γρήγορης επεξεργασίας. Όλες οι βίδες και οι σύνδεσµοι είναι κατασκευασµένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα. Και τα δύο αυτά υλικά συνδυάζουν την υψηλή σταθερότητα µε την ανθεκτικότητα
στη διάβρωση και τη µακρά διάρκεια ζωής. Το σύστηµα αποτελείται από τρία στοιχεία: Βάση ή
άγκυρα κοχλίας για στερέωση, τηλεσκοπικά στηρίγµατα και κάθετα στηρίγµατα -το πλαίσιο- και
τα εγκάρσια στηρίγµατα πάνω στα οποία στερεώνονται τα Φ/Β στοιχεία. Κατά την εγκατάσταση
του πλαισίου χρειάζεται ένα µόνο εργαλείο κι αυτό µειώνει το κόστος εγκατάστασης. Τα τηλεσκοπικά
προσαρµοζόµενα στηρίγµατα επιτρέπουν την τοποθέτηση των Φ/Β στοιχείων στη βέλτιστη γωνία.
Το καινοτοµικό χαρακτηριστικό προσαρµογής του ύψους των στηριγµάτων εξασφαλίζει γρήγορη
και αξιόπιστη κατασκευαστική πρόοδο. Η αρχή ευέλικτου συστήµατος σηµαίνει ότι µπορούν να
κατασκευαστούν µονάδες κάθε µεγέθους µε όλες τις διαθέσιµες διαστάσεις στοιχείων. Το χαµηλό
κόστος συντήρησης µε υλικά και τα στοιχεία υψηλής ποιότητας εγγυώνται σταθερή απόδοση.
Αυτόνοµο Σύστηµα Στήριξης PV-Light
Βασικά πλεονεκτήµατα
> Υψηλής ποιότητας προφίλ αλουµινίου: γρήγορη διαµόρφωση, υψηλή προστασία από τη διάβρωση
> Σύνδεσµοι/βίδες ανοξείδωτου χάλυβα: εξαιρετική ανθεκτικότητα
> Μόνο 1 εργαλείο είναι απαραίτητο για τη συναρµολόγηση του πλαισίου: χαµηλότερο κόστος εγκατάστασης
> Στηρίγµατα µε τηλεσκοπική προσαρµογή: βέλτιστη γωνία τοποθέτησης
> Καινοτοµική προσαρµογή ύψους: γρήγορη και αξιόπιστη κατασκευαστική πρόοδος
> Κατάλληλο για όλους τους κανονικούς τύπους στοιχείων: υψηλός βαθµός ευελιξίας
> Αρχή ευέλικτου συστήµατος: εκτέλεση εγκαταστάσεων κάθε διάστασης
> Εξαιρετική αντοχή: µεγαλύτερη αξιοπιστία παραγωγής
> Χαµηλό κόστος συντήρησης: υψηλή απόδοση

Ηλιακό πάρκο στη Θεσπρωτία,
κατασκευή 2007. 588 Φ/Β στοιχεία
τύπου S-165 SP, µε παραγωγή 97 kW.
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Παραδείγµατα υφιστάµενων µονάδων
Μονάδες όπου έχει χρησιµοποιηθεί το αυτόνοµο σύστηµα στήριξης PV-Light έχουν
αναγερθεί κυρίως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης προκειµένου να αξιοποιηθεί το υψηλό
επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας και να παραχθεί η µέγιστη ενέργεια. Όλες σχεδόν οι
µονάδες είναι εξοπλισµένες µε Φ/Β στοιχεία και µετατροπείς της Schüco. Αυτό παρέχει
τη βέλτιστη απόδοση συστήµατος και εγγύησης. Οι βασικές χώρες όπου τοποθετούνται οι
αυτόνοµες µονάδες της Schüco είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ

Θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός, ηλιακή ενέργεια
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
Ο τελικός στόχος είναι όλα τα
καταστήµατα της
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ να καταστούν
τα καλύτερα στην περιοχή
τους και το κέντρο της
προσοχής των καταναλωτών
µε ισχυρή παρουσία, µε τις
πλέον ανταγωνιστικές τιµές
και µε µια ευρεία γκάµα
προϊόντων, έτσι ώστε να
προσελκύουν κατασκευαστές,
τεχνικές εταιρίες και
υδραυλικούς στις ευρύτερες
τοπικές περιοχές όπου αυτά
δραστηριοποιούνται.

Περικλείνοντας ό,τι επιθυµεί κάθε κατάστηµα όπως βιωσιµότητα, ανταγωνισιµότητα και
προοπτική, κάτι που δυστυχώς κάθε κατάστηµα είναι δύσκολο και δαπανηρό να το
επιτύχει ατοµικά, η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ξεκίνησε το 1999 µε 7 ιδρυτικά καταστήµατα - µέλη,
αριθµώντας σήµερα 55, µε σκοπό τη συνεχή ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση κάθε
εµπορικής δραστηριότητας, επιτρέποντας στα καταστήµατα - µέλη της να διατηρήσουν
όλα τα προαναφερθέντα προνόµια χωρίς να απωλέσουν το όνοµα τους, το προφίλ και την
αναγνωρισιµότητα τους διατηρώντας την ανεξαρτητοποιηµένη δραστηριότητα τους.
Σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόµενου ανταγωνισµού, το δίκτυο τεχνικών
καταστηµάτων ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ, µε 55 εξειδικευµένα καταστήµατα (θέρµανση - ψύξη κλιµατισµός και ηλιακή ενέργεια) σε όλη την Ελλάδα, έρχεται να προσδώσει
προστιθέµενη αξία στα πλέον αξιόλογα τοπικά καταστήµατα που την απαρτίζουν
προσφέροντας:
1) Πανελλήνια αναγνωρισιµότητα κάτω από µια ενοποιηµένη εταιρική ταυτότητα.
2) Ισχυροποιηµένη διαπραγµατευτική ικανότητα.
3) Μαζικές προγραµµατισµένες παραγγελίες βάσει των αναγκών αποθήκευσης κάθε
καταστήµατος.
4) Μια ευρεία γκάµα προϊόντων των πλέον επώνυµων προµηθευτών.
5) Τιµές εισαγωγών αποκλειστικά για όλα τα καταστήµατα - µέλη της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ και
κατοχυρωµένα ονόµατα σε µια σειρά συναφών προϊόντων του κλάδου.
6) Υψηλή συµµετοχικότητα στην ανάπτυξη / προώθηση νέων προϊόντων στα
καταστήµατα της στοχεύοντας στη διαφοροποίηση τους από τον ανταγωνισµό.
7) Οργάνωση και κατευθύνσεις µάρκετινγκ για την παρακολούθηση όλων των νέων
τάσεων της αγοράς.
8) Επιλογή των καλύτερων καταστηµάτων κάθε τοπικής αγοράς, τα κύρια
χαρακτηριστικά των οποίων είναι: συνέπεια, οργάνωση και αξιοπιστία.
9) Σύγχρονα τραπεζικά προγράµµατα για τις λιανικές πωλήσεις τους και προγράµµατα
ασφαλούς ενηµέρωσης των συναλλαγών.
10) ∆ηµόσιες σχέσεις και προβολή (έντυπη, ραδιοφωνική κ.λ.π.) βάσει κοινού
προγραµµατισµού.
11) Ανταλλαγή πληροφοριών ενηµέρωσης µε αλληλοεξυπηρέτηση µεταξύ των
καταστηµάτων - µελών για την έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του
ανταγωνισµού στα κατά τόπους ανά τη Ελλάδα ανταγωνιστικά δρώµενα.
12) Πλήρη εκµετάλλευση της τεχνολογίας για άµεση πληροφόρηση, κοινή παρουσίαση
στο internet και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε απώτερο στόχο την on-line
σύνδεση όλων των καταστηµάτων - µελών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ στο άµεσο µέλλον.
Η εγγύηση για τη δυναµική πορεία ανάπτυξης της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ είναι η αυστηρή
αξιολόγηση των καταστηµάτων - µελών (ήδη υπαρχόντων και µελλοντικών) καθώς και η
σοβαρή και αξιόπιστη εικόνα του δικτύου τεχνικών καταστηµάτων της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ καθ’
όλη τη διάρκεια της µακράς παρουσίας της στο χώρο.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ολόκληρος ο οργανισµός
ενθαρρύνεται να εργάζεται
µε αρχές επαγγελµατικής
επάρκειας,
αποτελεσµατικότητας,
ελαχιστοποίησης του
κόστους, καινοτοµίας και
ευελιξίας.

Το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας είναι ένας διεθνής
µη κερδοσκοπικός οργανισµός καταχωρηµένος στο Εµπορικό ∆ικαστήριο των
Βρυξελλών ως «Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Συµφέροντος», σύµφωνα µε τον
κανονισµό 2137/85 (5/7/85) του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σκοπός του επιµελητηρίου είναι η προσφορά ρεαλιστικών λύσεων, πληροφόρησης,
εκπαίδευσης και υποστήριξης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής προόδου της ελληνικής επιχείρησης, και
ακόµα η προσφορά νέων επαγγελµατικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις και άτοµα, ώστε
να γίνουν πραγµατικότητα τα οράµατα για ένα καλύτερο µέλλον.
Ολόκληρος ο οργανισµός ενθαρρύνεται να εργάζεται µε αρχές επαγγελµατικής
επάρκειας, αποτελεσµατικότητας, ελαχιστοποίησης του κόστους, καινοτοµίας και
ευελιξίας.
Εγγύηση αποτελούν τα µέλη του οργανισµού και η µακρόχρονη παρουσία του στα
διεθνή φόρουµ, καθώς και οι άριστα και επιστηµονικά καταρτισµένοι σύµβουλοί του.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & Ι∆ΙΩΤΕΣ
Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η επίτευξη
διαρκούς ανάπτυξης αποτελούν τις µεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη
επιχειρηµατική πραγµατικότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη µιας
βιώσιµης και αναπτυσσόµενης επιχειρηµατικότητας, είναι η ποιότητα.
Σκοπός και δέσµευση του φορέα είναι να προσφέρει σε ατοµικές επιχειρήσεις και
εταιρίες, ρεαλιστικές και καινοτόµες λύσεις για την ανάπτυξή τους, παρέχοντας τις
υπηρεσίες του ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΕΓΚΑΙΡΑ.
Μερικές από τις υπηρεσίες είναι:
•
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ &
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
•
ΕΠΙΛΟΓΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EUROPEAN QUALITY STANDARDS, ISO
9001:2000, ISO 18001, ISO 22000/HACCP)
•
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, YΠΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & PROJECT MANAGEMENT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
•
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
•
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (∆ΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΛΠ),
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
•
FRANCHISING (∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ), MARKETING, MERCHANDISING
& ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟΥΣ
•
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (∆ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ-ΟΤΑ)
•
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
•
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ µέσω του ECMU Research
Institute (Σεµινάρια και Πανεπιστηµιακά Πτυχία από το European Carolus
Magnus University)
•
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Institute of Financial
Accountants, Property Consultants Society, Institute of Enterprise
Management, Institute of Financiers)
•
REAL ESTATE (Εκτιµήσεις & συναλλαγές)
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
REHAU

Πρωτοποριακό σύστηµα θέρµανσης, ψύξης & εξοικονόµησης
ενέργειας µε την τεχνολογία συστήµατος Raugeo
REHAU
Τα ορυκτά καύσιµα
προβλέπεται να εκλείψουν.
Το µέλλον χρειάζεται φιλικές
προς το περιβάλλον,
οικονοµικές και ασφαλείς
εναλλακτικές λύσεις!

H REHAU µελετά την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προσφέροντας
σήµερα τη δική της συµβολή για ένα καλύτερο αύριο. Ένας από τους πλέον φιλικούς
προς το περιβάλλον τρόπους αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι η
γεωθερµική ενέργεια. Αυτό το είδος ενέργειας µπορεί να αξιοποιηθεί ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών και εποχών και είναι ήδη διαθέσιµο από βάθος εδάφους 1,2 m. Η
REHAU προσφέρει µε το σύστηµα RAUGEO δύο εναλλακτικές λύσεις για τη
συγκέντρωση γεωθερµικής ενέργειας και τη χρήση της για θέρµανση και ψύξη.
Χρησιµοποιούνται, αντιστοίχως, ο κάθετος γεωθερµικός εναλλάκτης RAUGEO για
άντληση ενέργειας από τα βάθη της γης και ο οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης
RAUGEO collect για τη συγκέντρωση ενέργειας από την επιφάνεια. Σε αµφότερα τα
συστήµατα REHAU, η λήψη γεωθερµικής ενέργειας πραγµατοποιείται µέσω κλειστού
κυκλώµατος στο υπέδαφος. Το αλατώδες διάλυµα που κυκλοφορεί στους σωλήνες
RAUGEO χρησιµεύει ως µέσο µεταφοράς θερµότητας. Με τη βοήθεια µιας αντλίας
θερµότητας, αυξάνεται η θερµοκρασία της συγκεντρωµένης γεωθερµικής ενέργειας
έως το σηµείο που απαιτείται για τη θέρµανση.
ΚΑΘΕΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ RAUGEO
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ
ΚΑΘΕΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ RAUGEO PE 100
Οι κάθετοι γεωθερµικοί εναλλάκτες τοποθετούνται κατά κανόνα σε βάθος έως 150 m
για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των σταθερών θερµοκρασιών του εδάφους και
υπεδάφους µε σκοπό τη συγκέντρωση ενέργειας.
ΚΑΘΕΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ RAUGEO
Σύστηµα αξιοποίησης γεωθερµικής ενέργειας για µια ζωή. Με την εγγύηση REHAU.
Για απαιτήσεις µέγιστης ασφάλειας, τόσο κατά την εισαγωγή στη διανοιγµένη οπή όσο
και για µακροπρόθεσµη λειτουργία, η REHAU προσφέρει τον κάθετο γεωθερµικό
εναλλάκτη RAUGEO PE-Xa µε µοναδική εγγύηση 10 ετών! Η ιδιαιτερότητα αυτού του
κάθετου γεωθερµικού εναλλάκτη διπλού U είναι η εξής: πρόκειται για τον µοναδικό
κάθετο γεωθερµικό εναλλάκτη που ενώνεται πλήρως χωρίς σύνδεση συγκόλλησης στο
κάτω µέρος του εναλλάκτη.
Το σύστηµα προσαγωγής και επιστροφής στον κάθετο γεωθερµικό εναλλάκτη RAUGEO
PE-Xa αποτελείται από έναν γενικό αγωγό που έχει κυρτωθεί στη βάση του εναλλάκτη,
στο πλαίσιο ειδικής κατασκευής, και για πρόσθετη προστασία διαθέτει επικάλυψη
ρητίνης πολυεστέρα ενισχυµένου µε υαλόνηµα. Ως εκ τούτου, αποκλείεται εντελώς ο
κίνδυνος µη στεγανής σύνδεσης συγκόλλησης και εξασφαλίζεται µέγιστη ασφάλεια
στο βαθύτερο σηµείο του κάθετου γεωθερµικού εναλλάκτη! Επιπλέον, οι ιδιαίτερες
ιδιότητες υλικού προσδίδουν στον αγωγό µέσου υψηλή ανθεκτικότητα έναντι τοµών,
αυλακώσεων και σηµειακών φορτίων. Αξιοποιήστε τη γεωθερµική ενέργεια για µια
ζωή. Με την εγγύηση REHAU.
Πλεονεκτήµατα του κάθετου γεωθερµικού εναλλάκτη RAUGEO PE-Xa:
- Εγγύηση 10 ετών
- Κανένας κίνδυνος διαρροών σε σηµεία συγκόλλησης ή σε άλλα σηµεία σύνδεσης
- ∆ιαρκής ασφάλεια, χάρη στην υψηλή ανθεκτικότητα των σωλήνων PE-Xa έναντι
τοµών, αυλακώσεων και σηµειακών φορτίων.
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REHAU
Πρωτοποριακό σύστηµα θέρµανσης, ψύξης & εξοικονόµησης
ενέργειας µε την τεχνολογία συστήµατος Raugeo
>>

ΚΑΘΕΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ RAUGEO PE 100
Ως εναλλακτική λύση, η REHAU προσφέρει τον κάθετο γεωθερµικό εναλλάκτη
RAUGEO PE 100. Η βάση αυτού του κάθετου γεωθερµικού εναλλάκτη είναι
συγκολληµένη και ελεγµένη ως προς την πίεση από το εργοστάσιο, για να
εξασφαλίζεται η στεγανότητα της σύνδεσης συγκόλλησης.
Η συνολική διαδικασία κατασκευής εποπτεύεται ανεξάρτητα από το κέντρο SKZ. Χάρη
στην ιδιαίτερα µικρή βάση του κάθετου γεωθερµικού εναλλάκτη (84 mm), είναι
εφικτή η διάνοιξη οπών µε µικρότερη διάµετρο και συνεπώς µειώνεται το κόστος
διάτρησης.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ RAUGEO
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Ένας οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης χρησιµοποιείται κυρίως όταν υπάρχει
µεγάλη επιφάνεια κοντά στα κτίρια προς θέρµανση. Η REHAU προσφέρει το σύστηµα
συλλέκτη RAUGEO collect σε διάφορες παραλλαγές:
RAUGEO οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης PE-Xa Ο οριζόντιος γεωθερµικός
εναλλάκτης RAUGEO PE-Xa αποτελείται, όπως και ο κάθετος γεωθερµικός εναλλάκτης
RAUGEO PE-Xa, από πολυαιθυλένιο χηµικής δικτύωσης. Χάρη στην ανθεκτικότητα του
υλικού έναντι τοµών, αυλακώσεων και σηµειακών φορτίων, το υλικό εκσκαφής µπορεί
κατά κανόνα να επαναχρησιµοποιηθεί ως υλικό υποστρώµατος. Εποµένως, µπορεί να
καταστεί περιττή η δαπανηρή αντικατάσταση εδάφους και µπορεί να µειωθεί
σηµαντικά το κόστος τοποθέτησης. Επίσης λόγω της βελτιωµένης θερµικής
αγωγιµότητας του µικτού εδάφους έναντι της άµµου, αυξάνεται ο βαθµός απόδοσης
και µειώνεται το κόστος λειτουργίας. Επιπλέον είναι εφικτή η τοποθέτηση σωλήνων
RAUGEO collect PE-Xa µε σηµαντικά µικρότερες ακτίνες κάµψης, σε σύγκριση µε τους
σωλήνες PE. RAUGEO οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης PE-Xa plus Ο οριζόντιος
γεωθερµικός εναλλάκτης RAUGEO PE-Xa plus χάρη στην πρόσθετη φραγή EVOH και το
προστατευτικό στρώµα PE-HD ενδείκνυται για εφαρµογές στις οποίες απαιτείται
στεγανότητα στο οξυγόνο, κατά το πρότυπο DIN 4726. Πρόκειται συνήθως για
περιπτώσεις όπου δεν έχει διαχωριστεί υδραυλικά η γεωθερµική εγκατάσταση από την
εγκατάσταση θέρµανσης. Χωρίς τη φραγή EVOH υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των
χαλύβδινων µερών του συστήµατος. RAUGEO οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης PE
100. Ο οριζόντιος γεωθερµικός εναλλάκτης RAUGEO collect PE 100 ενδείκνυται κυρίως
για περιοχές µε έδαφος υψηλής ποιότητας χωρίς ξένα σώµατα. Σε αντίθετη
περίπτωση, απαιτείται κατά κανόνα επικάλυψη από άµµο. Μέσω του στρώµατος άµµου
προστατεύεται ο σωλήνας κυκλοφορίας µέσου από φθορές που µπορεί να προκληθούν
από αιχµηρές πέτρες στο έδαφος ή άλλα ξένα σώµατα.
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WSB

Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
WSB
Ο όµιλος WSB είναι µία
διεθνής αναπτυσσόµενη
γερµανική εταιρία µε
θυγατρικές στη Γερµανία,
Γαλλία, Τσεχία και τώρα και
στην Ελλάδα (υπό ίδρυση).
Παρέχει Σχεδιασµό,
Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση,
Υλοποίηση & Λειτουργία
Έργων ΑΠΕ.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρία WSB neue energien κατατάσσεται στις
δέκα µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου της Αιολικής ενέργειας στη Γερµανία.
Με εκατό εξειδικευµένους συνεργάτες και εµπειρία ανάπτυξης έργων από το 1996,
έχει εγκαταστήσει στον τοµέα της αιολικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια στο
εξωτερικό, αιολικά πάρκα µε συνολικά 180 ανεµογεννήτριες, συνολικής ισχύς 250 MW
µε κόστος επένδυσης 328 εκ. €.
Η WSB neue energien χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα για την φιλοσοφία της στην ανάπτυξη
των αιολικών της πάρκων, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως µία FAIR
TRADE (δικαία και αλληλέγγυα) πολιτική έναντι της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.
Για τον σχεδιασµό ενός αιολικού πάρκου, δίνεται ιδιαίτερη βάση, στην άρτια
προσαρµογή του πάρκου στο περιβάλλον – φυσικό και µη, επιδιώκεται η διπλή χρήση
της γης (π.χ. βόσκηση, καλλιέργειες) και η προστασία της φυσικής χλωρίδας και
πανίδας.
Είναι από τις λίγες εταιρίες του κλάδου, µε την πλειοψηφία των αιολικών της πάρκων
σε χαµηλά υψόµετρα και κάµπους.
Με την θυγατρική της την WSB Projekt GmbH θα επιδιώξει να αναπτύξει το
γρηγορότερο δυνατόν επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα των ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην
αιολική ενέργεια στον ελλαδικό χώρο.
Με πίστη στην επιχειρηµατική της αρχή, η εταιρία, εκτιµώντας πρωτίστως ότι έχει
ηθική υποχρέωση σε κάτι τέτοιο, θα επιδιώκει πάντοτε την ενηµέρωση της τοπικής
κοινωνίας ως προς τις προθέσεις της, παρότι αναµφισβήτητα ένα έργο ΑΠΕ είναι
άριστα συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη µίας περιοχής. Επιπλέον, η εταιρία στοχεύει στο
να καταγραφεί η βούλησή της για αναζήτηση των πλέον κατάλληλων τρόπων και
διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί αποδοχή και η βιωσιµότητα ενός έργου στο µέλλον
από και προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι θέλει την τοπική κοινωνία σύµµαχο σε κάθε
εγχείρηµα της. Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας, όπως άλλωστε έχει δείξει η πολυετής
εµπειρία της σε ∆ιεθνές επίπεδο είναι πολλαπλά, ειδικά από κοινωνικοοικονοµική
σκοπιά.
Ο εκπρόσωπος της εταιρίας υπογράµµισε ότι πιστεύει πως στην Ελλάδα το "κλειδί" για
την επιτυχία θα είναι η επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης και ότι αντιλαµβάνεται τις
επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις που εγείρονται γύρω από το θέµα των αιολικών
πάρκων στην Ελλάδα.
"Στη Γερµανία, η επιτυχία των αιολικών πάρκων και γενικά των ΑΠΕ, ξεκίνησε από τους
αγρότες, όταν κατάλαβαν ότι µε µία ανεµογεννήτρια στο χωράφι τους ή µε µία
φωτοβολταϊκή µονάδα, µπορούσαν να αυξήσουν το εισόδηµά τους".

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

BENJAMIN MOORE

EcoStyle: το οικολογικό χρώµα
Η Benjamin Moore κατασκευάζει χρώµατα ποιότητος από το 1883.
Χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής,
άριστης ποιότητας πρώτες ύλες και υποστηριζόµενη από δικά της εργαστήρια και
ερευνητικά κέντρα, έχει καταστεί µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες χρωµάτων στις
ΗΠΑ, παρασκευάζοντας νέα προϊόντα µε αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, χωρίς
µόλυβδο και υδράργυρο και φιλικά προς το περιβάλλον.
Οικολογικό χρώµα κορυφαίας ποιότητας εσωτερικού χώρου.
Άοσµο χωρίς αµµωνία, ιδανικό για παιδικά δωµάτια, σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικούς
σταθµούς, γραφεία κλπ.
Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον, δεν περιέχει βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες
ουσίες, ελεύθερη φορµαλδεύδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.
Ειδική σύνθεση µε τεχνολογία κεραµικών µικροσφαιριδίων, δίνει εξαιρετικές αντοχές
στο πλύσιµο και στο καθάρισµα.
Ευκολία εφαρµογής, µεγάλη καλυπτικότητα, γρήγορο στέγνωµα, ειδική σύνθεση να
µην πιτσιλάει.
Benjamin Moore & το περιβάλλον
Τα VOC’s είναι πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες απελευθερώνονται στην
ατµόσφαιρα από πολλές πηγές, µεταξύ των οποίων µεγάλες ή µικρές βιοµηχανίες,
κάθε µέσο εµπορικής µεταφοράς, αυτοκίνητα κλπ.
Αυτές οι πηγές, ειδικά τα αυτοκίνητα, έιναι υπεύθυνα για την πλειονότητα των
εκποµπών VOC’s, τα οποία δηµιουργούν το νέφος, εν αντίθεσει µε τα οικοδοµικά
χρώµατα τα οποία συνεισφέρουν ελάχιστα.
Πολύ πριν εφαρµοστεί η νέα νοµοθεσία των VOC’s η Benjamin Moore δεσµεύτηκε να
ελατώσσει και να εξαλείψει κάθε επιβλαβές για το περιβάλλον συστατικό που
εµπεριέχεται στα προϊόντα της.
Αφαίρεσε τον µόλυβδο από τα προϊόντα το 1968, δηλαδή µια δεκαετία πριν
εφαρµοστεί η συγκεκριµένη νοµοθεσία στις ΗΠΑ, ενώ αφαίρεσε τον υδράγυρο δύο
δεκαετίες πριν την εφαρµογή της νοµοθεσίας.
Σήµερα εξακολουθεί να τηρεί την παλαιά δέσµευσή της, συµµορφωµένη πλήρως µε τη
νέα νοµοθεσία, παράγοντας προϊόντα τα οποία έχουν χαµηλότερες τιµές VOC’s από τα
προβλεπόµενα ποσά. Τα προϊόντα εσωτερικού χώρου είναι άοσµα και δεν περιέχουν
αµµωνία.

ECONOMIA

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 Απαραίτητη προϋπόθεση για το

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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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ECONOMIA

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013

Πιο ελκυστικός και µε µεγαλύτερα κίνητρα
ΜΕΡΟΣ Β’
- ∆ιευκρινήσεις
για τις κατηγορίες
εισχύσεων
- Ίδια συµµετοχή
- Καταβολή της
επιχορήγησης του
κόστους επένδυσης
- Προϋποθέσεις
περιορισµοί και όροι για
το επενδυτικό δάνειο
- Προϋποθέσεις
περιορισµοί και όροι για
τη χορήγηση
των επενδύσεων

Στο πρώτο µέρος
εξετάστηκαν και
παρατέθηκαν τα γενικά
στοιχεία του νέου
αναπτυξιακού νόµου, ποιές
είναι οι επιλέξιµες
επιχειρήσεις , ποιές οι ζώνες
επιδότηση0ς και ποιές οι
ενισχυόµενες δαπάνες.
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ΣΤ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(α) Επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
• Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρέχεται για εξοπλισµό που µετά τη λήξη
της µίσθωσης περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να
περιλαµβάνεται στη σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
• Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να συνάπτονται και µε
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ή εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης χωρών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
• Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια.
(β) Επιχορήγηση του κόστους της δηµιουργουµένης απασχόλησης:
• Η επιδότηση αφορά τις συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης θέσεις
απασχόλησης δηλ. τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη τριετία
από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την
εξυπηρέτησή της και τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα λόγω της αύξησης του συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού παραγωγής.
• Η δηµιουργηµένη απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή
µερικής απασχόλησης επιπλέον των υφιστάµενων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης.
• Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους για το σύνολο των
συνδεόµενων µε την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο
πρώτα χρόνια από την δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό
κόστος περιλαµβάνει το µισθό πριν από την αφαίρεση φόρων και τις υποχρεωτικές
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
(γ) Φορολογική απαλλαγή:
• Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά
κέρδη, που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος,
προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα
οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε αυτές
περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στον παρόντα Νόµο δραστηριότητες είτε όχι και
ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, µετά την αφαίρεση των
κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, των κρατήσεων για το
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που διανέµονται
πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. Στις Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. για τον υπολογισµό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεµατικού και των
διανεµόµενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών µε την προσθήκη του
αναλογούντος φόρου. Στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
η φορολογική απαλλαγή πραγµατοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε
την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.
• Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής
περιόδου µέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά
τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγµατοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το
αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη των αµέσως επόµενων
διαχειριστικών περιόδων µέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόµενης
επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική
µίσθωση και οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.
• Προκειµένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της µίας (1)
διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού αφορολόγητου
αποθεµατικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των
επενδύσεων που γίνονται µέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση
ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της. Όταν ο εξοπλισµός
αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, το αφορολόγητο αποθεµατικό υπολογίζεται
επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στα
µισθώµατα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο και µε την
προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραµµα ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από
το χρόνο έναρξής της και µετά τη λήξη της σύµβασης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται
στην κυριότητα της επιχείρησης.
• Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής εµφανίζεται σε ξεχωριστούς
λογαριασµούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

• Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται:
−στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το Π.∆. 186/1982 (ΦΕΚ 84 Α΄),
−όπου απαιτείται, να εφοδιαστούν, µε τις αναγκαίες γνωµοδοτήσεις,
χαρακτηρισµούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
−στην υποβολή ∆ήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (∆.Φ.Α.)
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Ζ. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
• Το ποσοστό ίδιας συµµετοχής, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 25% του
προϋπολογισµού. Ως ίδια συµµετοχή θεωρείται για τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το
καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, και για τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του
εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των
εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά, εκτός του τακτικού.
• Για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε, η αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να γίνει ως και 12 µήνες πριν την
υποβολή της αίτησης µε αποκλειστικό σκοπό τη χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου
ως ίδια συµµετοχή, στη συγκεκριµένη επένδυση και ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της
αίτησης, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθέσιµων της
εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί.
Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Καταβολή επιχορήγησης: Η καταβολή της επιχορήγησης πραγµατοποιείται σε δύο
δόσεις ως εξής:
• Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση του 50% της
επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµοδίου οργάνου ελέγχου ότι
υλοποιήθηκε το αντίστοιχο τµήµα του έργου και ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής απόφασης.
• Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση
της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από
το αρµόδιο όργανο ελέγχου.
• Προβλέπεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής ποσοστού 50% της προβλεπόµενης
επιχορήγησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10%.
Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
• Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του µισθωµένου
εξοπλισµού βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη
µονάδα µετά από πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου.
• Το 50% της ενισχυόµενης δαπάνης της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
καταβάλλεται µέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυση. Μετά την
παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η
ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.
• Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος από την
επιχείρηση, σε δόσεις καθεµία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τµήµατος της
αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη
δόση του µισθώµατος. Σε περίπτωση που η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
προβλέπει καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα µικρότερα του
τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο.
ÙÂ‡¯Ô˜ 2  ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008
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Αντικειµενικοί σκοποί της
TARGET είναι:
- Επιχειρηµατική ηθική
- Αφοσίωση στον πελάτη
- Εστίαση και σεβασµός στον
ανθρώπινο παράγοντα
- Higher value for money
- Ποιοτικές και πολύπλευρες
επιχειρηµατικές λύσεις
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Καταβολή επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης
• Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο. Η πρώτη
αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται εντός 1 έτους από τη λήξη της
προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της
λειτουργίας και έχει γίνει η πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
• Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο για τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις εργασίας.
∆ιαχείριση επιχορηγήσεων
• Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες
για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης
επιχορήγησης. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε
την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει
αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου.
• Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις εµφανίζονται σε
λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε
φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν
θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του
σχηµατισµού του.
• Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι
επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε
όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από
την αξία των επενδυτικών δαπανών και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης
κατά τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών.
Θ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το ελάχιστο όριο των επενδυτικών σχεδίων στη µεταποίηση είναι:
• Για µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργ., κύκλος εργασιών άνω των
50.000.000€, ενεργητικό άνω των 43.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 500.000€
• Για µεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργ., κύκλος εργασιών κάτω από 50.000.000€,
ενεργητικό κάτω από 43.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 250.000€
• Για µικρές επιχειρήσεις (11-50 εργ., κύκλος εργασιών και ενεργητικό κάτω από
10.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 150.000€
• Για πολύ µικρές επιχειρήσεις (0-10 εργ., κύκλος εργασιών και ενεργητικό κάτω από
2.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 100.000€
Το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδαςεµπόριο για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων είναι 700.000€.
• Είναι δυνατή η αύξηση του ενισχυόµενου κόστος της επένδυσης σε ποσοστό 5%
αυτού που έχει εγκριθεί, µετά την απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
Ι. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
• Ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της εγκριτικής απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι
δυνατή η έναρξη της επένδυσης µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης και
πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, µε αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή,
µόνο εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιµότητας από την υπηρεσία
κατάθεσης της αίτησης, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ζήτησής της.
• Οι δαπάνες που γίνονται πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εγκριτικής
απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς την ύπαρξη βεβαίωσης
επιλεξιµότητας δεν επιδοτούνται και δεν υπολογίζονται στην ίδια συµµετοχή του
επενδυτή.
• Η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
πιστοποιείται µετά από αίτηση, εντός 6 µηνών από τη λήξη της αρχικής προθεσµίας
ολοκλήρωσης, µε επιτόπιο έλεγχο των οργάνων, αφού έχουν δηµιουργηθεί οι µισές
τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας και έχουν γίνει αγορές πρώτων υλών και
πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που τεκµηριώνουν τη λειτουργία της µονάδας.
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Κ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ.
Στις περιπτώσεις που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιµοποίηση δανείου,
αυτό πρέπει:
(i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
(ii) να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε
δηµόσια ή µη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς,
αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού,
(iii) να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα
προκύπτει από τη δανειακή σύµβαση
(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό
οργανισµό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και το έγγραφο της έγκρισής του
περιλαµβάνεται στον υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής φάκελο.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα.

Η TARGET διαθέτει στελέχη
µε πολυετή εµπειρία και
σηµαντική τεχνογνωσία στην
υποβολή και διαχείριση
επιδοτούµενων επενδύσεων
από το Γ΄ ΚΠΣ και τους
αναπτυξιακούς νόµους
(3299/2004, 2601/1998 και
1892/1990).
Στις προκηρύξεις του Γ΄ ΚΠΣ,
(2002-2007) και των
αναπτυξιακών νόµων
(3299/2004, 2601/1998 και
1892/1990) το ποσοστό
επιτυχίας των προτάσεων που
υποβλήθηκαν από την
TARGET Business Solutions
ξεπέρασε το 90%.
Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας
οφείλεται στην µεθοδολογία
εργασίας, στα
χρησιµοποιούµενα εργαλεία
καθώς και στην
ολοκληρωµένη υποστήριξη
που παρέχεται στις
επιχειρήσεις σε όλα τα
στάδια συµµετοχής σε
επιδοτούµενα προγράµµατα.
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Λ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:
• ∆εν ενισχύεται η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων, επίπλων και
σκευών γραφείου.
• ∆εν ενισχύεται η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο
που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης. Κατ' εξαίρεση µπορεί να ενισχυθεί η
ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα,
εφόσον έχει παραχωρηθεί ή έχει εκµισθωθεί από το ∆ηµόσιο, νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα για χρονική διάρκεια 15 ετών, η µίσθωση έχει µεταγραφεί και ο
εκµισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της
παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης.
• ∆εν ενισχύεται η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης της
αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
• Οι επιχειρήσεις που έχουν επιδοτηθεί, για 5 χρόνια από τη έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας οφείλουν:
(α) Να τηρούν τους όρους της εγκριτικής απόφασης.
(β) Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(γ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα.
(δ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα.
(ε) Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγω τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που
έχουν επιδοτηθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση
της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της
αντικατάστασης εντός 3 µηνών στην αρµόδια υπηρεσία.
Ενώ δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου φορέα έγκρισης της επένδυσης:
(α) Να µεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι
µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
(β) Να εκµισθώσουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση
δίδεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο
παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής
παραµένει στον εκµισθωτή.
• Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί οι νέες θέσεις εργασίας οφείλουν να τις
διατηρούν για τουλάχιστον 5 χρόνια µετά την δηµιουργία τους.
• Οι δαπάνες άυλων επενδύσεων δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου.
• Οι επιχειρήσεις µε επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 ευρώ, υποχρεούνται
το αργότερο µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν
µε µορφή εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού.

ECONOMIA
ΣΗΜΑΝΣΗ CE - ΣΗΜΑ CE - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE - ΕΓΚΡΙΣΗ
Τόσο η σήµανση CE όσο και η δήλωση συµµόρφωσης CE, πρέπει να δείχνουν τη
συµµόρφωση του προϊόντος στο σύνολο των οδηγιών που εµπίπτουν για στο προϊόν.

άρθρο:
Γιώργος Σιδηρόπουλος
∆ιευθυντής
Οργάνωσης & Πιστοποιήσεων
της TARGET business solutions

Πολύς λόγος γίνεται για τη
σήµανση CE και µεγάλη
σύγχυση υπάρχει µε τους
χρησιµοποιούµενους όρους
αλλά και τις απαιτούµενες
διαδικασίες για την απόκτησή
της από τους παραγωγούς.
Στο άρθρο αυτό, γίνεται
προσπάθεια να συµβάλλουµε
σε κάποιο βαθµό στο
ξεκαθάρισµα των όρων και
των σχετικών διαδικασιών
χωρίς να γινόµαστε
υπεραπλουστευτικοί ούτε και
ιδιαίτερα τεχνοκρατικοί…

Τι είναι η σήµανση CE;
H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική
Ευρωπαϊκή σήµανση για συγκεκριµένες
κατηγορίες προϊόντων. Yποδηλώνει δε,
συµµόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται
από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.
Τα γράµµατα CE έχουν ληφθεί από
σύντµηση της Γαλλικής φράσης Conformité
Européenne που σηµαίνει Συµµόρφωση
Ευρωπαϊκή (εξ’ ου και η Ελληνική φράση
«σήµανση Σι -Έ» µπορεί να θεωρείται
δόκιµη).
Η σήµανση CE πρέπει να επιτίθεται σε ένα
προϊόν εάν εµπίπτει στο φάσµα
εφαρµογής τουλάχιστον µίας εκ των 22
οδηγιών νέας προσέγγισης της ΕΕ. ∆ίχως τη
σήµανση CE, κι εποµένως δίχως να
συµµορφώνεται ένα προϊόν µε όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν
δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ. Από την άλλη, εάν το προϊόν εκπληρώνει
τα προβλεπόµενα από τις οδηγίες που το αφορούν, τότε καµία χώρα της ΕΕ δεν µπορεί
να απαγορεύει, να περιορίζει ή να παρακωλύει την κυκλοφορία του στο έδαφός της.
Για το λόγο αυτό, η σήµανση CE θεωρείται και ως το εµπορικό διαβατήριο των
προϊόντων.
Η σήµανση CE, δεν είναι σήµα ποιότητας. Κατά πρώτον, αναφέρεται περισσότερο στην
ασφάλεια παρά στην ποιότητα του προϊόντος. Κατά δεύτερον, τα περισσότερα σήµατα
ποιότητας των προϊόντων είναι εθελοντικά για τους παραγωγούς σε αντίθεση µε τη
σήµανση CE, που είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρµογή. Το CE
υποδεικνύει συµµόρφωση µε Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, και διαπιστώνεται µε
την τήρηση καθαρών και διακεκριµένων διαδικασιών που επονοµάζονται «διαδικασίες
επιβεβαίωσης συµµόρφωσης».
Γιατί έχει υιοθετηθεί η σήµανση CE από την ΕΕ;
Η διαδικασία της σήµανσης CE έχει δηµιουργηθεί κυρίως για:
1. Την εναρµόνιση των διάφορων εθνικών κανονισµών για τα καταναλωτικά και
βιοµηχανικά προϊόντα στην κράτη – µέλη της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η πολιτική της
Ενιαίας Αγοράς. Πάλι
2. Να επιφέρει εξοικονόµηση κόστους στους παραγωγούς αφού θα έχουν να
νοιάζονται για λιγότερες πιστοποιήσεις των προϊόντων τους,
3. Να βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων,
4. Να παρέχει στους δηµόσιους φορείς µία ενιαία διαδικασία που να µπορεί να
ελέγχεται.
Ποια είναι τα βήµατα για τη σήµανση CE;
Πριν ο παραγωγός του προϊόντος θέσει τη σήµανση CE στο προϊόν, θα πρέπει να έχει
ικανοποιήσει τις ουσιώδεις απαιτήσεις των σχετικών µε το προϊόν του οδηγιών.
Επί πλέον, η συµµόρφωση του προϊόντος θα πρέπει να τεκµηριώνεται (να
αποδεικνύονται µε «χαρτιά») µε την τήρηση διαδικασιών δοκιµών και/ή πιστοποίησης.
Πέρα από την υιοθέτηση κάποιων λειτουργικών διεργασιών και ελέγχων στις
προµήθειες, στην παραγωγή και στην εγκατάσταση αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι
απαιτείται και ανάλυση κινδύνων ή ότι η συµµόρφωση πρέπει να γίνει και µε τη
συνδροµή κοινοποιηµένων φορέων (πιστοποίησης και/ή δοκιµών).
Σε γενικές γραµµές όσον αφορά στα δοµικά προϊόντα, δύο είναι τα κύρια βήµατα για
την σήµανση CE:
• H Αρχική ∆οκιµή Τύπου (ITT=Initial Type Testing) του προϊόντος σε αρµόδιο
εργαστήριο
• Η εγκατάσταση, εφαρµογή (και σε κάποιες περιπτώσεις Πιστοποίηση και
Παρακολούθηση από Κοινοποιηµένο Φορέα) ενός Συστήµατος Ελέγχου της
Παραγωγής (FPC=Factory Production Control).
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CE

Εφαρµογή
Προϋποθέσεις
Υπευθυνότητα

Σε ποια προϊόντα έχει εφαρµογή η σήµανση CE;
H σήµανση CE εφαρµόζεται σε δοµικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, µηχανές,
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, παιγνίδια, ηλεκτρικό εξοπλισµό, ηλεκτρονικά, οικιακές
συσκευές, εξοπλισµό πίεσης, εξοπλισµό προστασίας προσωπικού, ψυκτικά
συστήµατα, σκάφη αναψυχής, κλπ.
Ειδικά για τα δοµικά προϊόντα, βρίσκονται στην περίοδο υποχρεωτικής σήµανσης CE
προϊόντα όπως: βιοµηχανικές – εµπορικές γκαραζόπορτες, πετάσµατα, διπλά
µονωτικά τζάµια, ρολά και παντζούρια, συστήµατα σκίασης, αδρανή για σκυρόδεµα
και για κονιάµατα, ασφαλτοµιγµάτων, επίστρωσης οδών, ελαφρά αδρανή, για έρµα
σιδηροδρόµων, ασφαλτοµίγµατα, συστήµατα πυρανίχνευσης, είδη κιγκαλερίας,
επενδύσεις τοίχων και οροφών, δοµική άσβεστος, κεραµίδια και εξαρτήµατά τους από
σκυρόδεµα, πλακίδια στέγασης και εξαρτήµατά τους, γυψοσανίδες, τσιµέντα για
σκυρόδεµα και τοιχοποιία, συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού, είδη υγιεινής,
µάρµαρα (πλάκες, πλακίδια κλπ), ελαστοµερή στεγανωτικά, χαλκοσωλήνες, σωλήνες
και εξαρτήµατά τους από ΙΝΟΧ, κεραµικά επιστρώσεων, κράσπεδα από σκυρόδεµα,
λιποσυλλέκτες, τσιµεντοσωλήνες, συγκολλητικά για πλακίδια, επιφανειακές
επαλείψεις, θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων, θερµαντήρες νερού που λειτουργούν µε
στερεά καύσιµα, γεωυφάσµατα, θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές και υπέργεια
αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης,
ψευδοροφές, δοµική ξυλεία, χύδην ελαφρά θερµοµονωτικά προϊόντα για εφαρµογές
τεχνικών έργων — Βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη
(EPS), θερµοµονώσεις οδών, σιδηροδρόµων και επιχωµατώσεων — Βιοµηχανικά
παραγόµενα προϊόντα από αφρό εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS) κλπ.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επίθεση της σήµανσης CE στο προϊόν
Η σήµανση CE θα πρέπει να µπαίνει στην ίδια την ετικέτα του προϊόντος ή, όπου αυτό
είναι αδύνατο λόγω της φύσης του προϊόντος, στη συσκευασία του (εφόσον υπάρχει),
και στα συνοδευτικά έγγραφα του παραγωγού (ή του εξουσιοδοτηµένου
αντιπρόσωπου στην Ευρώπη). Η σήµανση CE πρέπει να βρίσκεται πάνω στο προϊόν σε
θέση ορατή, να είναι ευανάγνωστη, και ανεξίτηλη και να έχει ύψος τουλάχιστον 5mm.
Ευθύνη / Υπευθυνότητα κατά Νόµο
Πως µπορούµε να σιγουρευτούµε ότι οι δηλώσεις συµµόρφωσης του προµηθευτή ή
του ανταγωνιστή µας έχουν πραγµατική βάση και ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται µε
τις σωστές και πιο πρόσφατες εκδόσεις των προτύπων;
Αυτό είναι ένα καίριο ερώτηµα που µπορεί να απαντηθεί µε τους εξής διαδοχικά
τρόπους από ανθρώπους που γνωρίζουν τις σχετικές οδηγίες και είναι εξοικειωµένοι
µε τις διαδικασίες σήµανσης:
1. Την παρατήρηση της ίδιας της σήµανσης του προϊόντος, ώστε να διαπιστώσουµε εάν
έχει όλα τα τυπικά στοιχεία που απαιτούνται από τις αντίστοιχες οδηγίες που
αφορούν στο προϊόν. Η σήµανση CE είναι σε δηµόσια θέα κι εποµένως έχει
πρόσβαση σε αυτήν καθένας που έχει εµπορικό ενδιαφέρον για το προϊόν.
2. Την µελέτη της δήλωσης συµµόρφωσης του παραγωγού ή του εγκατεστηµένου στην
κοινότητα αντιπροσώπου του, και κυρίως των προτύπων που δηλώνει ότι έχει
ακολουθήσει. Η δήλωση συµµόρφωσης τηρείται από τον παραγωγό στον φάκελό
του και δεν είναι υποχρεωµένος να την επιδεικνύει σε κανέναν άλλο εκτός από τις
κρατικές ελεγκτικές αρχές ενώ είναι προαιρετικό να την επιδεικνύει στον πελάτη
του.
3. Την µελέτη των εκθέσεων δοκιµών που τηρείται στον τεχνικό φάκελο του
παραγωγού που δεν είναι υποχρεωµένος να την επιδεικνύει σε κανέναν άλλο εκτός
από τις κρατικές ελεγκτικές αρχές ενώ είναι προαιρετικό να τις επιδεικνύει στον
πελάτη του.
4. Την παρατήρηση των κρίσιµων / ευαίσθητων από άποψη ασφάλειας και
λειτουργικότητας σηµείων του προϊόντος και την διεξαγωγή δοκιµών σε
κοινοποιηµένο ή αρµόδιο εργαστήριο σε δείγµα της αγοράς.
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Τι είναι οι ∆οκιµές και η Πιστοποίηση CE;
Σε γενικές γραµµές, προκειµένου ο κατασκευαστής να συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Ο∆Π, θα πρέπει ανάλογα µε την περίσταση να διαθέτει/ υλοποιεί τα
παρακάτω:
Τα συστήµατα βάσει των οποίων µπορεί να πιστοποιήσει ο κατασκευαστής τα προϊόντα
του είναι γενικώς τα εξής:
Σύστηµα

Ευθύνες του
Κατασκευαστή

Ευθύνες του
Κοινοποιηµένου Φορέα

Βάση για
σήµανση CE

4

Αρχική ∆οκιµή Τύπου
(ITT) του προϊόντος
Έλεγχος Παραγωγής
στο Εργοστάσιο (FPC)

-

3

Έλεγχος Παραγωγής Αρχική ∆οκιµή Τύπου (ITT)
στο Εργοστάσιο (FPC)
του προϊόντος

∆ήλωση
Συµµόρφωσης του
Κατασκευαστή

2

Αρχική ∆οκιµή Τύπου
(ITT) του προϊόντος
Έλεγχος Παραγωγής
στο Εργοστάσιο (FPC)

2+

1

1+

Η σήµανση CE, δεν είναι
σήµα ποιότητας. Κατά
πρώτον, αναφέρεται

Πιστοποίηση του
ελέγχου της παραγωγής
εργοστασίου µε βάση την
αρχική επιθεώρηση

∆ήλωση
Συµµόρφωσης του
Κατασκευαστή
Αρχική ∆οκιµή Τύπου
Πιστοποίηση του
+
(ITT) του προϊόντος
ελέγχου της παραγωγής
Πιστοποίηση του
Έλεγχος Παραγωγής
εργοστασίου µε
Ελέγχου Παραγωγής
στο Εργοστάσιο (FPC) -την αρχική επιθεώρησηΕργοστασίου
∆οκιµή δειγµάτων
συνεχή επιτήρηση,
σύµφωνα µε
αξιολόγηση και έγκριση
προυπάρχον πλάνο
του ελέγχου παραγωγής
δοκιµών
εργοστασίου
Πιστοποίηση της
συµµόρφωσης προϊόντος
µε βάση τις εργασίες που
έχει ευθύνη να κάνει ο
∆ήλωση
φορέας, και εργασίες που
έχει εκχωρήσει στον
Συµµόρφωσης του
κατασκευαστή
Κατασκευαστή
Έλεγχος Παραγωγής
Εργασίες για τον φορέα:
στο Εργοστάσιο (FPC) -Αρχικός έλεγχος τύπου
Συνοδευόµενη από
Περαιτέρω έλεγχος
προϊόντ.
δειγµάτων σύµφωνα µε -Αρχική επιθεώρηση του
Πιστοποιητικό
προυπάρχον πλάνο δο- εργοστασίου και ελέγχου
παραγωγής εργοστασίου
Συµµόρφωσης
κιµών
-Συνεχής επιτήρηση,
Προϊόντος
αξιολόγηση και έγκριση
του ελέγχου παραγωγής
εργοστασίου
Πιστοποίηση της
συµµόρφωσης προϊόντος
µε βάση τις εργασίες που
έχει ευθύνη να κάνει ο
φορέας, και εργασίες που
έχει εκχωρήσει στον
κατασκευαστή
Έλεγχος Παραγωγής
Εργασίες για τον φορέα:
στο Εργοστάσιο (FPC) -Αρχικός έλεγχος τύπου
Περαιτέρω έλεγχος
προϊόντ.
δειγµάτων σύµφωνα µε -Αρχική επιθεώρηση του
εργοστασίου και ελέγχου
προυπάρχον πλάνο
παραγωγής εργοστασίου
δοκιµών
-Συνεχής επιτήρηση,
αξιολόγηση και έγκριση
του ελέγχου παραγωγής
εργοστασίου
-Επιθεώρηση µε
διεξαγωγή δοκιµών σε
δείγµατα που παίρνονται
στο εργοστάσιο, στην
αγορά ή στο
κατασκευαστικό έργο.

περισσότερο στην ασφάλεια
παρά στην ποιότητα του
προϊόντος. Κατά δεύτερον,
τα περισσότερα σήµατα
ποιότητας των προϊόντων
είναι εθελοντικά για τους
παραγωγούς σε αντίθεση µε
τη σήµανση CE, που είναι
υποχρεωτική για τα προϊόντα
στα οποία έχει εφαρµογή.

Ένα βασικό ερώτηµα που απασχολεί τον κάθε κατασκευαστή που θέλει να
προϋπολογίσει και να προγραµµατίσει τις διαδικασίες για τη σήµανση CE, είναι ποιες
δοκιµές πρέπει να κάνει προκειµένου να αποκτήσει τη σήµανση CE.
Η απάντηση βρίσκεται στα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στο
συγκεκριµένο προϊόν. Με την µελέτη των προτύπων αυτών, ο κατασκευαστής (ή ο
σύµβουλός του) γνωρίζει τις δοκιµές που πρέπει να κάνει και συνήθως περιγράφονται
σε άλλα πρότυπα (ΕΝ ή ISO ή άλλα) που κι αυτά αναφέρονται στα εν λόγω
εναρµονισµένα πρότυπα.
ÙÂ‡¯Ô˜ 2  ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008
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Οι δοκιµές αυτές µπορούν να γίνονται σε εργαστήρια τριών τύπων:
1. Κοινοποιηµένοι οργανισµοί / εργαστήρια (Notified Bodies / Laboratories) που έχουν
πιστοποιηθεί αρµοδίως για να διεξάγουν τις σχετικές πιστοποιήσεις / δοκιµές. Οι
φορείς και τα εργαστήρια είναι εξουσιοδοτηµένοι σε εθνικό επίπεδο από τις
Κοινοποιηµένες Κρατικές Αρχές να διεξάγουν τις πιστοποιήσεις / δοκιµές σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα πρότυπα δοκιµών και ελέγχων και επιτηρούνται/
παρακολουθούνται από αρµόδιους φορείς διαπίστευσης. Για την Ελληνική
επικράτεια, Κοινοποιηµένη Κρατική Αρχή είναι το τµήµα ∆ιαπίστευσης της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Χρήση
κοινοποιηµένων φορέων και εργαστηρίων γίνεται υποχρεωτικά για προϊόντα που
υπάγονται στα συστήµατα πιστοποίησης 1 και 1+.
2. Εργαστήρια που δεν είναι κοινοποιηµένα στην ΕΕ, αλλά που πληρούν αντικειµενικές
προϋποθέσεις εργαστηρίων δοκιµών και ελέγχων για το αντικείµενο που ενίοτε
ενδιαφέρει. Τα εργαστήρια αυτά αξιολογούνται από τον κατασκευαστή ή και από
τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό. Η περίπτωση αυτή είναι συνηθισµένη για συστήµατα
πιστοποίησης 2 και 2+ και κάποιες φορές και για συστήµατα 4.
3. Εργαστήρια που στήνονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή µε την καθοδήγηση των
προτύπων δοκιµών και ελέγχων που αφορούν στο προϊόν. Η περίπτωση αυτή είναι
αποδεκτή µόνο για συστήµατα πιστοποίησης 4.
Ο Τεχνικός Φάκελος
Τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται στον Τεχνικό Φάκελο είναι:
1. Το εγχειρίδιο του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής (FPC=Factory Production Control)
όπου περιγράφονται οι λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να
εφαρµόζει ο παραγωγός προκειµένου να εξασφαλίζει την συµµόρφωση του
προϊόντος µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις του πελάτη, της νοµοθεσίας και των
προτύπων αλλά και µε την Αρχική ∆οκιµή Τύπου (ITT=Initial Type Testing) του
πρότυπου δείγµατος σε αρµόδιο εργαστήριο.
2. Οι τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση του προϊόντος αλλά και των ελέγχων
ποιότητας που διασφαλίζουν την συµµόρφωση των προϊόντων µε τα χαρακτηριστικά
του ελεγµένου δείγµατος.
3. Τα έντυπα που θα βοηθούν και θα αποδεικνύουν την εφαρµογή του FPC.
4. Τη δήλωση συµµόρφωσης CE του προϊόντος µε την οδηγία και τα πρότυπα που το
αφορούν.
5. Το σήµα CE που θα επιτίθεται στο προϊόν και/ή στη συσκευασία και/ή στα
συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.
6. Φυλλάδιο Οδηγιών για τον αγοραστή (όπου αυτό έχει νόηµα να γίνεται). Το
φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
επιδόσεις του προϊόντος, οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας – συντήρησης,
εγγύηση του προϊόντος κλπ.
Τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται σε έντυπη µορφή, να είναι άµεσα προσβάσιµα (στη
νόµιµη έδρα του παραγωγού ή του εκπροσώπου του στην ΕΕ, να είναι ευανάγνωστα και
σε καλή κατάσταση για να µπορούν να επιθεωρούνται από τις αρµόδιες Κρατικές
αρχές.
Η δήλωση συµµόρφωσης και το σήµα CE
Το σήµα CE, που επικολλάται συνήθως στο ίδιο το προϊόν και ενίοτε στη συσκευασία
του προϊόντος, µπορεί να είναι της παρακάτω µορφής:
Η µορφή της δήλωσης συµµόρφωσης προσδιορίζεται κάθε φορά από το σχετικό για
κάθε προϊόν εναρµονισµένο πρότυπο. Στο παράδειγµα που ακολουθεί, ο
κατασκευαστής δηλώνει συµµόρφωση µε την Οδηγία δοµικών προϊόντων 89/106/ΕΟΚ
και η εναρµόνιση γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ13830:2004.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
απόσπασµα
από την Greenpeace
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
απόσπασµα
από την Greenpeace

Αρκετοί από εµάς γνωρίζουν ότι οι καθηµερινές καταναλωτικές µας επιλογές
συµβάλλουν (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό) στην υποβάθµιση του
περιβάλλοντος και του πλανήτη µας.Τι κάνουµε όµως όταν φτάσει η στιγµή να
επιλέξουµε;
Σίγουρα, όλοι µας µπορούµε να κάνουµε κάποιες περισσότερο υπεύθυνες
καταναλωτικές επιλογές, οι οποίες θα είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον. Όµως,
οι σωστές (ή οι σωστότερες) επιλογές προϋποθέτουν αυξηµένη συµµετοχή από τη
µεριά του πολίτη-καταναλωτή. Άλλωστε, µόνο οι ενηµερωµένοι και ενεργοί πολίτες
µπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος και ένα βιώσιµο
µέλλον. Η πρόκληση ισχύει για όλους µας. Ας σεβαστούµε επιτέλους τον πλανήτη
µας. Είναι αναµφίβολα στο χέρι µας!
Συνειδητός είναι ο ενηµερωµένος καταναλωτής
Πώς µπορεί να κάνει κανείς τις σωστότερες επιλογές όταν βοµβαρδίζεται από
διαφήµισεις και κατακλύζεται από χιλιάδες προϊόντα; Πώς µπορεί να νοιώθει κανείς
σίγουρος ότι δε βλάπτει το περιβάλλον και δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία του µε τις
επιλογές του; Μόνο η ενηµέρωση των ευαισθητοποιηµένων πολιτών µπορεί να
εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Αυτό επιχειρούµε να κάνουµε και να σας δώσουµε έγκυρες,
εύληπτες και χρηστικές πληροφορίες για πράσινες επιλογές στην καθηµερινή σας ζωή.
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>> Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;
Η επιλογή φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη.
Για να αποφύγει κανείς υποκειµενικές ή άδικες κρίσεις, δεν µπορεί παρά να
βασιστεί σε κανόνες και διαδικασίες που έχουν µε τον καιρό αποκτήσει την έξωθεν
καλή µαρτυρία. Κανόνες και κριτήρια που προέρχονται από αναγνωρισµένους
εθνικούς και διακρατικούς φορείς ή και από ανεξάρτητους µη κυβερνητικούς
φορείς.
Ένα ασφαλές κριτήριο είναι µια φιλοπεριβαλλοντική διαπίστευση ή µια
οικολογική σήµανση. Στην περίπτωση αυτή, έχει ιδιαίτερη σηµασία η σήµανση
αυτή να µην είναι αυθαίρετη. Κάποιες εταιρίες βαφτίζουν π.χ. τα προϊόντα τους
οικολογικά και συχνά τα συνοδεύουν µάλιστα και από κάποιο σήµα δικής τους
επινόησης που δεν είναι φυσικά ευρέως αποδεκτό.
Η όποια σήµανση λοιπόν θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισµένους
φορείς και να πληροί µία σειρά από κανόνες.
Οικολογική σήµανση
Παραδείγµατα οικολογικής σήµανσης από αναγνωρισµένους φορείς είναι:
Το Οικολογικό Σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Γαλάζιος Άγγελος της Γερµανίας
Ο Κύκνος των σκανδιναβικών χωρών
Το Green Seal στις ΗΠΑ
Το σήµα του Forest Stewardship Council (FSC) για πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία
Ο Ενεργειακός Αστέρας (Energy Star) για προϊόντα χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης
Να σηµειώσουµε εδώ πως η απόκτηση κάποιου γενικού σήµατος πιστοποίησης
ποιότητας, π.χ. κάποιου ISO, δεν διασφαλίζει ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική
ποιότητα του προϊόντος.
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Τι γίνεται όµως στην περίπτωση των προϊόντων που δεν διαθέτουν κάποια
οικολογική σήµανση; Πώς επιλέγει κανείς τα καταλληλότερα από αυτά;
Για την επιλογή των πιο κατάλληλων (από περιβαλλοντικής σκοπιάς) υλικών, µία δόκιµη
µεθοδολογία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της
Περιβαλλοντικής Προτίµησης. Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται µε επιτυχία
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που επιλέγουν και προωθούν την οικολογική δόµηση.
Η Περιβαλλοντική Προτίµηση βασίζεται στην αξιολόγηση των υλικών
κατασκευής µε βάση το συνολικό κύκλο ζωής τους.

>> Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στη συνέχεια, υπολογίζεται το οικολογικό τους αποτύπωµα και βαθµολογούνται
ανάλογα. Με βάση αυτή τη βαθµολογία κατατάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες
δηλώνουν και το βαθµό περιβαλλοντικής προτίµησης για το κάθε προϊόν.
Παραπλανητική σήµανση
Υπάρχει κίνδυνος κάποια σήµατα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σήµατος της ανακύκλωσης. Τα παρακάτω
δύο σήµατα αν και µοιάζουν µεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην ουσία τους. Το
πρώτο αφορά προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωµένη πρώτη ύλη, ενώ το
δεύτερο διατείνεται απλώς πως το προϊόν είναι ανακυκλώσιµο (πράγµα που
σηµαίνει πως το προϊόν αυτό χρησιµοποιεί παρθένες πρώτες ύλες και η µελλοντική
ανακύκλωσή του επαφίεται στην καλή βούληση του καταναλωτή).
Ανακυκλωµένο [√]
Ανακυκλώσιµο [x]
Ποιος µπορεί να χρησιµοποιεί τον όρο οικολογικό;
Ήδη από το 1998, η νοµοθεσία απαγορεύει τη χρήση του επιθετικού
προσδιορισµού οικολογικό ή οικο στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη
διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήµιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον
σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήµα, είτε βάσει του
Κανονισµού ΕΟΚ 880/92, είτε βάσει ιδιωτικού ή δηµοσίου συστήµατος εκχώρησης
που ισχύει νόµιµα… Στους παραβάτες εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον
ισχύοντα αγορανοµικό κώδικα και τα προϊόντα δεσµεύονται (ΦΕΚ 139Β, 18-2-1998).
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ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΑΣ

8 συµβουλές για να έχετε πιο οικολογικό φωτισµό
Ο τρόπος φωτισµού παίζει
και ένα µεγάλο ρόλο στο
περιβάλλον. Το είδος των
γλόµπων, το είδος των
φωτιστικών, η ενέργεια και οι
συνήθειες µας µπορούν να
αλλάξουν µε ένα αθροιστικό
αποτέλεσµα πιο οικολογικό.

Ο τρόπος που φωτίζουµε το χώρο που ζούµε και εργαζόµαστε συνδέεται άµεσα µε τον
τρόπο που αισθανόµαστε. Ο τρόπος φωτισµού παίζει και ένα µεγάλο ρόλο στο
περιβάλλον. Το είδος των γλόµπων, το είδος των φωτιστικών, η ενέργεια και οι
συνήθειες µας µπορούν να αλλάξουν µε ένα αθροιστικό αποτέλεσµα πιο οικολογικό.
Ξεκινήστε µε το γεγονός ότι ένα απλός λαµπτήρας πυρακτώσεως µετατρέπει µόνο 5
έως 10 % της ενέργειας που καταναλώνει σε φως, το υπόλοιπο ποσοστό µετατρέπεται
σε θερµότητα.
8 Συµβουλές για να έχετε πιο οικολογικό φωτισµό.
1. CFL: Καλύτεροι λαµπτήρες.
Οι ενεργειακοί λαµπτήρες παράγονται σε διάφορα σχήµατα, µεγέθη και χρώµατα.
Όσον αφορά τον τοµέα της οικονοµίας είναι αρκετά συµφέρουσα αγορά. Οι
ενεργειακοί λαµπτήρες κοστίζουν λίγο περισσότερο από τους αντίστοιχους
πυρακτώσεως αλλά χρησιµοποιούν το ένα τέταρτο της ενέργειας και διαρκούν
πολύ περισσότερο, περίπου 10.000 ώρες. Έχει υπολογισθεί ότι το αυξηµένο
κόστος κτήσης ενός τέτοιου λαµπτήρα αποσβένεται σε 500 ώρες περίπου και από
εκεί και πέρα η χρήση του αφήνει κέρδος.
Επίσης το γεγονός ότι ένας τέτοιος λαµπτήρας εκπέµπει λιγότερη ενέργεια τους
κάνει πιο ασφαλείς και το σηµαντικότερο το θερµικό φορτίο του χώρου είναι
µικρότερο τους καλοκαιρινούς µήνες, αυτό σηµαίνει λιγότερη ενέργεια για ψυξη.
2. Ανακαλύψτε τα LED.
LED σηµαίνει χαµηλής εκποµπής λυχνία (Light Emitting Diode) Οι περισσότεροι
γνωρίζουµε τα λαµπάκια LED των συσκευών µας, πόσοι όµως γνωρίζουµε ότι τα
LED µπορούν να αποτελέσουν πηγή φωτισµού στο χώρο µας. Η τεχνολογία LED
προσφέρει µεγαλύτερη οικονοµία και περισς΄΄οτερη διάρκεια από τους
ενεργειακούς λαµπτήρες. Οι λαµπτήρες LED κάνουν δειλά την εµφάνισή τους,
αποτελούν όµως τη µελλοντική µας επιλογή.
3. Υλικά
Ο Φωτισµός δεν σηµαίνει µόνο λαµπτήρες. Το να έχει κανείς φωτιστικά
κατασκευασµένα από οικολογικά η ανακυκλωµένα υλικά ή υλικά φιλικά προς το
περιβάλλον συµπληρώνει το σκηνικό του πράσινου φωτισµού. Υλικά όπως µέταλλο,
γυαλί, ανακυκλωµένο πλαστικό σε συνδυασµό µε ύφασµα ή ξύλο.
4. Ανακύκλωση των λαµπτήρων.
Οι ενεργειακοί λαµπτήρες περιέχουν µια µικρή ποσότητα υδραργύρου, που
σηµαίνει ότι πρέπει να ανακυκλώνονται.
5. Έξω οι Μετασχηµατιστές
Οι µετασχηµατιστές χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο σε επιδαπέδια
φωτιστικά και λάµπες. Θα παρατηρήσετε ότι µερικοί από αυτούς είναι ζεστοί
ακόµη και αν το φωτιστικό δεν λειτουργεί. Αυτό δείχνει ότι αν και το φωτιστικό δεν
είναι αναµµένο ο µετασχηµατιστής καταναλώνει ενέργεια. Για να εξοικονοµήσετε
ενέργεια και κατά συνέπεια να έχετε φωτισµό περιβαλλοντικά συµβατό είναι να
βγάλετε από την πρίζα όλα τα φωτιστικά µε µετασχηµατιστή όταν δεν τα
χρησιµοποιείτε.
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>> ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΑΣ

8 συµβουλές για να
έχετε πιο οικολογικό
φωτισµό

6. Φυσικό Φώς.
Η καλύτερη πηγή φωτισµού από όλες είναι ο ήλιος. Η αξιοποίηση του ηλιακού
φωτός είναι η καλύτερη λύση. Μια απλή συµβουλή είναι κατά τη διάρκεια της
ηµέρας να τραβήξετε τις κουρτίνες, φαίνεται απλό αλλά σκεφθείτε πόσες φορές
ανάβετε φως κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ θα µπορούσατε να το είχατε
αποφύγει. Συµπληρωµατικά αν χτίζετε ή ανακαινίζετε το χώρο σας αφήστε
µεγάλα ανοίγµατα για παράθυρα ή µπαλκονόπορτες στη νότια πλευρά του κτιρίου.
7. Αποκτήστε καλές συνήθειες.
‘Όσο οικολογικός και ενεργειακά χαµηλός είναι ο φωτισµός σας δεν είναι λογικό
να έχετε πολλά φώτα σε λειτουργία όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι παρά µόνο
εσείς. Σβήστε τα φώτα σε µέρη του σπιτιού που δεν υπάρχει κανείς. Εκπαιδεύστε
την οικογένειά σας να κάνει το ίδιο.
-

Για να είµαστε ακριβείς όσον αφορά τα είδη των λαµπτήρων:
Λαµπτήρες Πυρακτώσεως, σβήστε τους ακόµη και όταν βγαίνετε από το χώρο έστω
και για δευτερόλεπτα.
Ενεργειακοί λαµπτήρες φθορισµού, σβήστε τους όταν βγαίνετε από το χώρο για 3
λεπτά και άνω.
Λαµπτήρες φθορισµού, σβήστε τους όταν βγαίνετε από το χώρο για 15 λεπτά.

8. Ροοστάτες και χρονοδιακόπτες.
Η χρήση ροοστατών συµβάλει στο να έχουµε τη ποσότητα του φωτισµού που
επιθυµούµε και οι χρονοδιακόπτες µπορούν να ρυθµιστούν να κλείνουν και να
ανοίγουν την παροχή ρεύµατος σε συσκευές και στο φωτισµό όποτε το
επιθυµούµε.
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Βιοαέριο - Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος
στην Ελλάδα – Η Πράσινη Ενέργεια του Μέλλοντος?

άρθρο:
Πολύδωρος Παγώνης
New Energy Investment Consulting.
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Άλλη µία σηµαντική συµβολή στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, µαζί µε τα
βιοκαύσιµα, υποκαθιστώντας ρυπογόνα ή εισαγόµενα καύσιµα, µπορεί να έχει το
βιοαέριο το οποίο µπορεί να παράγεται και από αγροτικές καλλιέργειες.
Το Βιοαέριο είναι ένα αέριο που παράγεται από την βιολογική κατανοµή των οργανικών
υλών και την έλλειψη οξυγόνου. Αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του
άνθρακα. Προέρχεται από βιογενές υλικό και είναι ένα είδος βιοκαυσίµου. Αποτελεί
προϊόν της αναερόβιας ζύµωσης των βιοαποδοµήσιµων υλικών.
Ως γνωστόν στη χώρα µας το βιοαέριο αξιοποιείται και παράγεται κατά κύριο λόγο –
σε µικρή κλίµακα – από την επεξεργασία αγροτικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων
(χωµατερές, βιολογικοί καθαρισµοί, κ.α). Το βιοαέριο, που αποτελεί µια ανανεώσιµη
πηγή ενέργειας, στην Ευρώπη παράγεται και από την µετατροπή αγροτικών
καλλιεργειών σε βιοµάζα µε την αναερόβια ζύµωση. Αποτελείται τυπικά από 65%
µεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας, µετατροπή σε φυσικό αέριο και ως
καύσιµο για µηχανές εσωτερικής καύσης.
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου µε την αξιοποίηση αγροτικών
καλλιεργειών στην Ευρώπη, αποτελεί µία εναλλακτική λύση µε σηµαντικά
πλεονεκτήµατα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια ως Α.Π.Ε. και
ταυτόχρονα επιλύει προβλήµατα της αγροτικής οικονοµίας. ∆ιότι στις πρωτοπόρες
στον τοµέα του βιοαερίου χώρες (Γερµανία, ∆ανία και Αυστρία), το βιοαέριο
αναγνωρίζεται ως ζωτικός ενεργειακός πόρος που συνεισφέρει στην αειφόρο
οικονοµική, γεωργική και αγροτική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική προστασία.
Έπειτα δεν είναι και αµελητέα η συµβολή που µπορεί να έχει το βιοαέριο στη µείωση
της ενεργειακής εξάρτησης µίας χώρας.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το πρόσφατο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2008, σχετικά µε
τη Βιώσιµη Γεωργία και το Βιοαέριο, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, µε την άµεση ανάγκη αναθεώρησης
της κοινοτικής νοµοθεσίας, όπου ζητεί επίµονα από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν πόρους από τα
προγράµµατα της ΕΕ και τα εθνικά προγράµµατα για εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα ή
για την κατασκευή εγκαταστάσεων και δικτύων για την αναβάθµιση και τη διοχέτευση βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού
αερίου.
Τα τελευταία χρόνια στη ∆υτική Ευρώπη, το συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα της αναζήτησης εναλλακτικών ενεργειακών
πόρων καθώς επίσης και η αναζήτηση πρόσθετων και εξασφαλισµένων πόρων για τους αγρότες, ανέδειξαν την παραγωγή
βιοαερίου από αγροτικές καλλιέργειες, µε τεράστιους ρυθµούς ανάπτυξης, ως µια οικονοµικά αποδεκτή και φιλική προς
το περιβάλλον διαδικασία. Η µεγαλύτερη ανάπτυξη
παρατηρείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και
ειδικότερα στην πρωτοπόρο στον κλάδο Γερµανία,
ακολουθούµενη από Αυστρία και ∆ανία. Στις
συγκεκριµένες χώρες βρίσκεται το µεγαλύτερο ποσοστό
(περίπου 70%) των µονάδων παραγωγής βιοαερίου από
αγροτικές καλλιέργειες της Ευρώπης.
Στη Γερµανία την χρονική περίοδο 2000 έως το 2006 οι
µονάδες παραγωγής βιοαερίου από αγροτικές
καλλιέργειες, τριπλασιάστηκαν και ανέρχονται σε 3.500
µονάδες περίπου, από το 2004 έως το 2006 καταγράφεται
µια αύξηση της τάξεως του 75% και η παραγωγή ενέργειας
την ίδια χρονική περίοδο, δεκαπλασιάστηκε και ανέρχεται
σε 1100 MW, αύξηση 345% για την περίοδο 2004 - 2006.
Σχ. 1: Ρυθµοί Ανάπτυξης Βιοαερίου στην Γερµανία

Σχ. 2: Παράδειγµα Μονάδας Κλασσικής Παραγωγής
Βιοενέργειας

Σχ. 3: Ρυθµοί Ανάπτυξης Ισχύς Μονάδων Βιοαερίου στην
Γερµανία

Οι παράγοντες και τα κίνητρα που οδήγησαν και
συνεχίζουν να οδηγούν την παραγωγή βιοαερίου από
αγροτικές καλλιέργειες σε µοντέλο επιτυχίας - το οποίο
αρχίζει να εφαρµόζεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
(Ιταλία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ολλανδία, κ.α.) – είναι:
1. Τιµή Βιοενέργειας µε εξασφάλιση συµβολαίου για τα
επόµενα 20 χρόνια: Το κίνητρο στην εφαρµογή της
νοµοθεσίας για της Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπου
από το 2004 στην Γερµανία (αναθεώρηση νοµοθεσίας),
εφαρµόζεται µία τιµολόγηση µε επιπρόσθετούς όρους
ενίσχυσης της βασικής τιµής για την βιοενέργεια, όπου
δίνεται επιπρόσθετο πριµ εφόσον η ενέργεια παράγεται
µε τη χρήση αγροτικών καλλιεργειών, εφαρµόζεται
καινοτόµος τεχνολογία και αξιοποιείται η παραγόµενη
θερµότητα.
2. Τεχνολογία: Η άµεση εφαρµογή καινοτόµου
τεχνολογίας στην πράξη µε προσιτές τιµές που να
επιτρέπουν µια βιώσιµη λειτουργία των µονάδων
παραγωγής. (Ο µέσος όρος ισχύος ανά µονάδα είναι τα
220 kW)
3. Αγρότες / Καλλιέργειες: Η χρήση ήδη υπαρκτών
υποδοµών στους αγρότες. Συνεχής ανάπτυξη της
τεχνολογίας σε σχέση µε τις καλλιέργειες για αύξηση
της οικονοµικής και οικολογικής απόδοσης για των
αγρότη.
Η χρήση ήδη υπαρκτών υποδοµών ήταν και είναι το
µεγαλύτερο κίνητρο για τους αγρότες και το ποιο
οικονοµικό. Για την παραγωγή βιοαερίου δεν είναι
απαραίτητες οι νέες ενεργειακές καλλιέργειες
(Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, κ.α.) αλλά η χρήση
παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως σιτηρά, τεύτλα και
αραβόσιτου, αλλά και η αξιοποίηση φυτών που δεν
ανήκουν στην τροφική αλυσίδα όπως χλόη, αγριόχορτο,
κ.α. Έπειτα για τον αγρότη η καλλιέργεια των
παραδοσιακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοαερίου
του αποφέρει σε αναλογία µε της ενεργειακές
καλλιέργειες υψηλότερες αποδόσεις ανά εκτάριο, όπου
έπεται και µεγαλύτερο κέρδος στην περαιτέρω
αξιοποίηση, αλλά και η καθιέρωση της συµβολαιακής
γεωργίας εφόσον παράγει για τρίτους.
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Βιοαέριο - Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα
Η Πράσινη Ενέργεια του Μέλλοντος?
Συγκριτικά µε τα βιοκαύσιµα όπου από ένα εκτάριο
µπορεί να παραχθούν:
•
1.550 l βιοντήζελ – όπου υποκαθιστά 1 l
βιοκαύσιµου 0,7 l ντίζελ (Ελαιοκράµβη)
•
2.560 l βιοαιθανόλης - όπου υποκαθιστά 1 l
βιοαιθανόλης 0,66 l βενζίνας (Κριθάρι)
η απόδοση για βιοαέριο (ενεργειακός αραβόσιτος)
είναι, 3.560 kg ή 4.950 m3 µεθάνιο - όπου υποκαθιστά
1 kg µεθάνιο 1,4 l βενζίνας.
Ένα κυβικό µέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,7l ντίζελ και
παράγει περίπου 6 kWh ενέργεια.
Ελαιοκράµβη

Σιτηρά

ενεργειακός αραβόσιτος

Σχ. 4: Βιοενέργεια – Αποδόσεις Καλλιεργειών ανά
Εκτάριο

Ας µην ξεχνάµε όµως και το κόστος παραγωγής το
οποίο ανέρχεται σε 300 l ντίζελ ανά εκτάριο για την
παραγωγή των βιοκαυσίµων.

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου
σηµατοδοτούν µε το µοντέλο λειτουργίας τους την
ανάπτυξη της ανανεώσιµης παραγωγής ενέργειας µε
βάση τον αγροτικό ενεργειακό πλούτο, διότι:
•
Αξιοποιούν το βιοαέριο. Ως πρόσθετη µορφή
οικονοµικών πόρων για τούς αγρότες, διότι
µπορούν να παράγουν από βιοµάζα που
µετατρέπεται σε βιοαέριο, δύο προϊόντα:
Ενέργεια και Θερµότητα.
•
Η φιλικότητα προς το περιβάλλον και ο ασφαλής
εφοδιασµός. Ενέργεια παραγόµενη από βιοαέριο
είναι ουδέτερη σε CO2, διότι το εκλυόµενο
διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται σε ίση
ποσότητα από τις καλλιέργειες.
•
Οικονοµικές ωθήσεις στις αγροτικές περιοχές.
Σηµατοδοτούν στην ανάπτυξη των υποδοµών και
δηµιουργούν θέσεις εργασίας.
•
Ισχυρό δυναµικό ανάπτυξης. Το βιοαέριο
λαµβάνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη
θέση κλειδί. Το δυναµικό ανάπτυξης είναι
πράγµατι πολύ ισχυρό.
∆ιότι λαµβάνοντας υπόψη ότι έως σήµερα παράγονται µόνο 50 PJ βιοαερίου ετησίως
από καλλιέργειες, ιλύος, κτηνοτροφικά, αγροτικά και οργανικά απόβλητα, ενώ η
δυνατότητα παραγωγής µόνο για παράδειγµα από κτηνοτροφικά απόβλητα
και µόνο είναι 827 PJ.
Στην χώρα µας, ο όρος Ενεργειακές Καλλιέργειες / Φυτά, έχει συνδεθεί µόνο µε
συγκεκριµένες ποικιλίες φυτών, από τα οποία παράγονται τα υγρά βιοκαύσιµα.
Συνεπώς θεωρητικά δεν θα έπρεπε να ενδεικνύονται άλλες Καλλιέργειες / Φυτά για
την παραγωγή ενέργειας. ∆ηλαδή ο ενεργειακός κύκλος της βιοµάζας δεν ισχύει σε
όλα τα φυτά;
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Στην Ευρώπη χρησιµοποιούν τον όρο «Αναπαραγόµενες Πρώτες Ύλες» για όλες τις
Καλλιέργειες / Φυτά οι οποίες έχουν χρήση ως βιοµάζα για την παραγωγή πράσινης
ενέργειας.
Η βιοµάζα αποτελεί µια τεράστια αποθήκη ενέργειας, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.
Πηγή αυτής της Ενέργειας είναι ο ήλιος. Κι αυτό γιατί το ποσοστό από την ηλιακή
ενέργεια που φτάνει στη γη δεσµεύεται από την οργανική ύλη. Αυτή η ποσότητα
αντιστοιχεί µε το οκταπλάσιο της παγκόσµιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
Για να είναι εφικτή µία ορθολογική και βιώσιµη ανάπτυξη στον τοµέα του βιοαερίου
από αγροτικές καλλιέργειες ως µοντέλο επιτυχίας και στον ελλαδικό χώρο απαιτούνται
κάποιες βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες τονίζονται και στο πρόσφατο ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε τη Βιώσιµη Γεωργία και το Βιοαέριο, όπου
υπενθυµίζει ότι τη µεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά την προώθηση του βιοαερίου
σηµειώνουν τα κράτη µέλη που παρέχουν πρόσθετα κίνητρα για την "πράσινη
ενέργεια" µέσω επαρκών επιδοτήσεων τιµών ή άλλων µέτρων και θεωρεί ότι η
παραγωγή "πράσινου αερίου" θα πρέπει να επιδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο µε την
"πράσινη ηλεκτρική ενέργεια'. Τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διοχέτευση ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρµανσης και φυσικού αερίου στα δίκτυα πρέπει να πραγµατοποιείται
χωρίς διακρίσεις, και ζητεί την ισότιµη αντιµετώπιση του βιοαερίου και του φυσικού
αερίου έτσι ώστε το βιοαέριο να µπορεί να αξιοποιείται πλήρως µετά τη διοχέτευσή
του στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Η επιτροπή ενθαρρύνει τους αγρότες να συνεργαστούν για την κατασκευή και τη
λειτουργία εγκαταστάσεων βιοαερίου, διότι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων
βιοαερίου απαιτείται τροφοδοσία µε πρώτες ύλες (καλλιέργειες, υπολείµµατα)
προερχόµενες από τοπικές παραγωγές. Ο αγρότης µε την ιδιότητα του καταλαµβάνει
θέση κλειδί ως βασικός παράγοντας στην τροφοδοτική αλυσίδα και θεωρείται το
κεφάλαιο. Η ανταµοιβή του θα πρέπει να είναι αντάξια και να του εξασφαλίζει µία
µακροχρόνια βιωσιµότητα.
Οι οικονοµικές απολαβές µιας µονάδας εγκαταστάσεων βιοαερίου προέρχονται από
την πώληση της βιοενέργειας στο δίκτυο ενέργειας ή του βιοαερίου στο δίκτυο
φυσικού αερίου, βάσει τιµολόγησης από της νοµοθεσίες για της ΑΠΕ.
∆υστυχώς ο ελληνικός νόµος 3468/2006 δεν προωθεί σε σχέση µε αντίστοιχες
ευρωπαϊκές νοµοθεσίες τις µονάδες ΑΠΕ που παράγουν ενέργεια µε τη χρήση
βιοµάζας από αγροτικές καλλιέργειες, διότι, η τιµολόγηση της βιοενέργειας που
παράγεται από βιοµάζα, χωρίς διακρίσεις στο είδος, την προέλευση και την χρήση της
βιοµάζας, καθορίζεται µε µια βασική τιµή των 75,82 € / MWh, µια χαµηλή τιµή για
επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα. Έπειτα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και την
πρόσθετη επιβάρυνση µε 3 % επί της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ως
ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

>> ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Ο Πολύδωρος Παγώνης
γεννήθηκε το 1968 στη
∆ράµα και µεγάλωσε στη
Γερµανία, έχει σπουδάσει
∆ιοίκηση και Οικονοµία στην
Ελλάδα και στην Γερµανία µε
εξειδίκευση στους τοµείς
Marketing, ∆ιοίκησης και
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.
Έχει ευρεία επαγγελµατική
εµπειρία ως διευθύνοντας
στέλεχος σε εταιρίες
λογισµικής, αυτοµατοποίησης, µηχανολογίας και
συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται σε διεθνές δίκτυο
συµβούλων µε εξειδίκευση
στην ανάπτυξη και προώθηση
επενδύσεων στον τοµέα των
ΑΠΕ σε Γερµανία, Ισπανία και
Ελλάδα. Ζει και εργάζεται
στην Γερµανία και στην
Ελλάδα, οµιλεί Γερµανικά και
Αγγλικά.

Copyright “Funkbüro Medien &
Gestaltung GmbH Hamburg”
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>> ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Βιοαέριο Αναξιοποίητος
Ενεργειακός
Αγροτικός Πλούτος
στην Ελλάδα
Η Πράσινη Ενέργεια
του Μέλλοντος?

Έπειτα δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση για την ισότιµη αντιµετώπιση του βιοαερίου
µε το φυσικό αέριο, ούτε καν προβλέπετε η πιθανότητα προµηθευτών για διοχέτευση
του βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού αερίου, όποτε για καθορισµό τιµής αγοράς ούτε
κατά φαντασία.
Στην Γερµανία για παράδειγµα από το 2004 η τιµολόγηση της βιοενέργειας καθορίζετε
µε τα εξής κριτήρια: Βασική τιµή βιοενέργειας ανά MWh από 84 έως 115 €, αναλόγως
την ισχύ της µονάδος, συν 40 έως 60 € για χρήση βιοµάζας από αγροτικές
καλλιέργειες αναλόγως την ισχύ, συν 20 € για παραγωγή και αξιοποίηση της
θερµότητας, συν 20 € για εφαρµογή νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας. Το βασικό
στοιχείο της γερµανικής νοµοθεσίας είναι το πριµ στην τιµολόγηση για την χρήση της
βιοµάζας από αγροτικές καλλιέργειες, τις ονοµαζόµενες NaWaRo (αναπαραγόµενες
πρώτες ύλες), όπου σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές ΑΠΕ, προωθεί την µορφή ΑΠΕ
µε βιοµάζα ώστε να αναπτυχθεί µε επιτυχία στον αγροτικό τοµέα, µε τις ήδη
υπάρχουσες υποδοµές. Για διοχέτευση του βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού αερίου η
ελάχιστη τιµή ανά m3 είναι τα 7,8 cent.
Όποτε εάν η Ελλάδα επιθυµεί, µε βάση το ψήφισµα που ψήφισαν και οι έλληνες
ευρωβουλευτές, να προώθηση τη βιώσιµη παραγωγή βιοαερίου στον ελλαδικό χώρο,
να φροντίσει το γρηγορότερο την προσαρµογή της τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοµάζα στην ελληνική νοµοθεσία 3468/2006 § 13 και την εξασφάλιση όρων για
την πώληση / τροφοδοσία / προµήθεια για διοχέτευση βιοαερίου στο εθνικό δίκτυο
αερίου (∆ΕΠΑ).

Σχ. 6: Πίνακας τιµολόγησης βιοενέργειας Ευρώπης συνθήκες θερµικής (και οπτικής
άνεσης) για τους χρήστες.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση
άρθρο:
Εµµανουήλ Γ. Τζεκάκης
καθηγητής Αρχιτεκτονικής τεχνολογίας
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
άρθρο:
∆ρ. Νίκος Παναγιωτόπουλος
µέλος ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο:
Κωνσταντίνα Σκρέκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
MSc in Energy Efficient buildings and Sustainability
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Προοίµιο
άρθρο:
Εµµανουήλ Γ. Τζεκάκης
καθηγητής Αρχιτεκτονικής
τεχνολογίας
στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
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Με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ η Ευρώπη έκανε ένα σηµαντικό βήµα για την εξοικονόµηση
ενέργειας στα κτίρια. Στα πλαίσια της Οδηγίας προβλέπεται ο έλεγχος της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση πιστοποιητικού µέσω του οποίου ο αγοραστής ή
ενοικιαστής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την κατανάλωση του κτιρίου, όπως
γνωρίζει σήµερα την κατανάλωση του αυτοκινήτου σε καύσιµα.
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>> Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Η ενεργειακή απόδοση λαµβάνει υπόψιν παράγοντες όπως η θέρµανση, το ζεστό νερό,
ο κλιµατισµός, ο φωτισµός και τα χαρακτηριστικά του κελύφους, µε επίκεντρο τις
ενεργειακές απώλειες. Πολλές χώρες έχουν ήδη σηµαντικές επιτυχίες στον τοµέα της
ελαχιστοποίηση των απωλειών. Έχουν θεσπίσει όρια για τον χαρακτηρισµό ενός
κτιρίου ως χαµηλών ενεργειακών απαιτήσεων (στην Γερµανία <50 KWh/m2 ανά έτος)
ενώ η κατασκευή κτιρίων µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις επιδοτείται.
Για την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ (µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία µεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο τον Ιανουάριο του 2006), είναι απαραίτητη η στήριξη των
εµπλεκοµένων στην εξοικονόµηση ενέργειας µε ένα πρόγραµµα ευρύτερης
ενηµέρωσης, τεχνολογικής πληροφόρησης και αρχικής υποστήριξης µε δοκιµές και
πιστοποιήσεις, που θα βοηθήσει τεχνικά, τεχνολογικά και οικονοµικά τις επιχειρήσεις
δοµικών προϊόντων και τον κλάδο των κατασκευών στην παραγωγή και στην σωστή
εφαρµογή κατάλληλων προϊόντων µε γνωστές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας U
(W/m2K).
Η προτεινόµενη νέα προσέγγιση για την εφαρµογή της Οδηγίας στη θέση των
µηχανισµών ελέγχου και του συστήµατος ποινών που συνήθως (δεν) εφαρµόζεται,
προβλέπει την έρευνα των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις της Οδηγίας, την έρευνα των επιπτώσεων στην αγορά από την εφαρµογή
της Οδηγίας και την προετοιµασία της αγοράς για την αξιοποίηση της Οδηγίας µε
σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη πραγµατικής οικονοµίας
στις δαπάνες για ενέργεια σε όφελος της εθνικής οικονοµίας.

Το ενεργειακό ζήτηµα στα κτίρια
Η ενεργειακή ζήτηση του τοµέα των κατασκευών στην ΕΕ καλύπτει το 50% της
συνολικής ζήτησης. Παράλληλα, ο τοµέας των κατασκευών ευθύνεται για το 22% των
εκποµπών CO2, υπερβαίνοντας έτσι τις εκποµπές της βιοµηχανίας. Το ζήτηµα γίνεται
πολύ σηµαντικό αν λάβει κανείς υπόψιν τις κατά καιρούς αυξήσεις στις τιµές του
πετρελαίου. Παρά το γεγονός ότι η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι αυξήσεις αυτές
συνοδεύονται από αντίστοιχες σταδιακές µειώσεις, εν τούτοις όλοι συµφωνούν ότι όλο
και συχνότερα θα δηµιουργούνται στο µέλλον προϋποθέσεις για νέες ανατιµήσεις.
Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής πολλών ευρωπαϊκών χωρών, έχουν ενταχθεί
µέτρα και πρακτικές περιορισµού της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Στόχος των
πολιτικών αυτών είναι η µεταφορά πόρων που προορίζονται για πετρέλαιο (εισαγωγή
πρώτης ύλης) προς την ανάπτυξη των τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας (στήριξη
της τοπικής οικονοµίας). Εξ άλλου προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορούν και άλλοι
παράγοντες πέραν των οικονοµικών, κυρίως προστασίας του περιβάλλοντος, υπέρ της
οποίας ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο οι πολίτες.
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία πριν από την δεκαετία του ’80, στην Ευρώπη η
µέση κατανάλωση ενέργειας ανά κατοικία ήταν από 200 έως 300 KWh/m2 ανά έτος.
Το κέλυφος και τα παράθυρα αποτελούν τις επιφάνειες που είναι από κοινού
υπεύθυνες για το 70% των ενεργειακών απωλειών των κτιρίων. Λαµβάνοντας υπόψιν
την πολύ περιορισµένη επιφάνεια των παραθύρων έναντι εκείνης του κελύφους,
γίνεται αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η απώλεια από τα παράθυρα, τα οποία στην
προ του ‘80 Ευρώπη εθεωρούντο η µαύρη τρύπα της ενεργειακής κατανάλωσης.
Με την πάροδο του χρόνου και την βελτίωση των σχετικών τεχνολογιών, τα σύγχρονα
κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης καταναλίσκουν πλέον από 30 έως 70
KWh/m2 ανά έτος. Μεγάλο µέρος της βελτίωσης αυτής οφείλεται στην εφαρµογή
τεχνολογιών θερµοµόνωσης κελύφους, που αποτελούν σήµερα ευρωπαϊκή τεχνολογία
αιχµής. Ειδικότερα τα παράθυρα αποτελούν βασικό στόχο στην προσπάθεια αυτή, µια
και αποτελούν το 20% της επιφάνειας του κελύφους και από αυτά εξαρτάται σε
σηµαντικό βαθµό η συνολική δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας.
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Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, µια διαφορά στην θερµοµόνωση του παραθύρου κατά
µόλις 0,1W/m2K περιορίζει την κατανάλωση πετρελαίου κατά 1,2l/m2 παραθύρου ανά
έτος. Λαµβάνοντας υπόψιν την διαφορά ανάµεσα στο συντελεστή θερµοπερατότητας
ενός απλού µη θερµοµονωτικού παραθύρου (U>4W/m2K) και ενός παραθύρου
τελευταίας τεχνολογίας (U<0,8W/m2K) αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος της
οικονοµίας που µπορεί να επιτευχθεί στον τοµέα αυτό µε την αξιοποίηση της
τρέχουσας τεχνολογίας, αρκεί να προσανατολιστεί σωστά η σχετική παραγωγή.

>> Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η εφαρµογή µεθόδων
ελαχιστοποίησης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων αποτελούν τους δύο βασικούς
άξονες των πολιτικών όλων των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη από καιρό
υιοθετηθεί και από την ΕΕ.
Η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια εξαρτάται κυρίως από τα παρακάτω (τα οποία
περιλαµβάνει κατ’επέκτασιν και ο υπολογισµός της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ)
• Τα θερµικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερµοµόνωση του κελύφους και των
παραθύρων)
• Την αεροστεγανότητα (σε συνδυασµό µε συστήµατα φυσικού αερισµού µε
ανάκτηση θερµότητας)
• Την θέση και προσανατολισµό των κτιρίων (περιλαµβανοµένης και της ρύθµισης
του ηλιασµού)
• Τον φυσικό φωτισµό
• Την εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσίας θερµού νερού
• Τις οικιακές συσκευές χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης
• Την εγκατάσταση κλιµατισµού
• Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα και την ηλιοπροστασία
∆εδοµένου ότι τα κτίρια έχουν έναν µέσο όρο ζωής 50 ετών, η εφαρµογή µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας αφορά σε µια µεγάλη χρονική περίοδο που εκτείνεται πέρα
από το 2050, για την οποία οι προβλέψεις ως προς το κόστος και την ζήτηση της
ενέργειας δεν είναι θετικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λειτουργούν σήµερα
στην Γερµανία 10 διαφορετικά χρηµατοδοτικά µέσα για την υποστήριξη των πολιτών
στο θέµα της εγκατάστασης δοµικών προϊόντων, κυρίως παραθύρων, µε µικρό
συντελεστή θερµοπερατότητας, σε υπάρχουσες και νέες κατοικίες.
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>> Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Η προτεινόµενη νέα
προσέγγιση για την
εφαρµογή της Οδηγίας στη
θέση των µηχανισµών
ελέγχου και του συστήµατος
ποινών που συνήθως (δεν)
εφαρµόζεται, προβλέπει την
έρευνα των δυνατοτήτων της
ελληνικής αγοράς να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις
της Οδηγίας, την έρευνα των
επιπτώσεων στην αγορά από
την εφαρµογή της Οδηγίας
και την προετοιµασία της
αγοράς για την αξιοποίηση
της Οδηγίας µε σκοπό την
αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την
επίτευξη πραγµατικής
οικονοµίας στις δαπάνες για
ενέργεια σε όφελος της
εθνικής οικονοµίας.
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Βασιζόµενη στην από πολλών ετών σωστή εφαρµογή ολοκληρωµένων κανονισµών
θερµοµόνωσης κτιρίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησε πρόσφατα η
ΕΕ στο επόµενο βήµα, µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ ώστε να καταστήσει πλέον γνωστή
στον καταναλωτή την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων και στη συνέχεια να ανοίξει το
δρόµο για φορολογικές και άλλες διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε την περίσταση.
Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ προβλέπει ότι:
• Ο τοµέας της κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων
είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας στην Κοινότητα και αναπτύσσεται, τάση που πρόκειται να αυξήσει την
ενεργειακή του κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα.
• Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, απαιτεί να
γίνονται οι δοµικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και
αερισµού κατά τρόπο ώστε η απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη
χρησιµοποίηση του έργου να είναι χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά δεδοµένα του
τόπου αλλά και τους χρήστες.
• Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
µεθοδολογία που µπορεί να διαφοροποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και η οποία
περιέχει, εκτός της θερµοµόνωσης, και άλλους παράγοντες που διαδραµατίζουν
ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις
θέρµανσης/κλιµατισµού, η εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ο
σχεδιασµός του κτιρίου. Η κοινή προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα
εκτελείται από εξειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, των
οποίων η ανεξαρτησία θα πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει αντικειµενικών
κριτηρίων, θα συµβάλλει στη δηµιουργία ισότιµων όρων σε ό,τι αφορά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη µέλη για εξοικονόµηση ενέργειας στον
κτιριακό τοµέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ή
χρήστες αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση στην κοινοτική αγορά ακινήτων.
• Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής της µεθοδολογίας
υπολογισµού και τακτικής αναθεώρησης εκ µέρους των κρατών µελών των
ελάχιστων απαιτήσεων στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, έχοντας
υπόψη την τεχνική πρόοδο, µεταξύ άλλων όσον αφορά τις µονωτικές ιδιότητες (ή
την ποιότητα) των υλικών κατασκευής, και τις µελλοντικές εξελίξεις στην
τυποποίηση.
και θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:
• το γενικό πλαίσιο για µια µεθοδολογία υπολογισµού της ολοκληρωµένης
ενεργειακής απόδοσης
• την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων
κτιρίων
• την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση µεγάλων
υφισταµένων κτιρίων στα οποία γίνεται µεγάλης κλίµακας ανακαίνιση
• την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων.
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Προϋπόθεση για την εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ στα θέµατα αυτά αποτελεί η
εφαρµογή των ρυθµίσεων της λειτουργίας της κατασκευαστικής βιοµηχανίας που
προβλέπει η Οδηγία 89/106/EOK. Σύµφωνα µε αυτήν όλα τα δοµικά προϊόντα πρέπει
να ικανοποιούν ορισµένες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν στα εξής:
- Μηχανική αντοχή και σταθερότητα
- Ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς
- Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος
- Ασφάλεια κατά την χρήση
- Προστασία από το θόρυβο
- Οικονοµία στην ενέργεια και διατήρηση της θερµότητας.
Στόχος της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι να έχουν όλα τα δοµικά προϊόντα γνωστές και
ελεγχόµενες ιδιότητες σε συνδυασµό µε πιστοποιηµένη ποιότητα και σήµανση CE.
Προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ ο οργανισµός
CEN/CENELEC στον οποίο συµµετέχει ο ΕΛΟΤ εκδίδει πρότυπα για όλα τα δοµικά
προϊόντα, τα οποία ένα έτος µετά την επικύρωσή τους καθίστανται υποχρεωτικά.
Προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων της Οδηγίας 89/106/EΟΚ
φέρουν το σήµα CE.
Μετά την επικύρωση του προτύπου ενός προϊόντος, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του
προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σήµα CE.
Σήµερα βρίσκονται σε ισχύ πολλά πρότυπα EN για αντίστοιχα δοµικά προϊόντα,
σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα της CEN/CENELEC ο οποίος δηµοσιεύεται
ανανεούµενος διαρκώς στον δικτυακό τόπο
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
Με την κυκλοφορία υλικών και προϊόντων γνωστών και σταθερών ιδιοτήτων και την
γνωστοποίηση των επιδόσεων των κατασκευών ως προς την ενεργειακή τους
κατανάλωση, τίθενται οι βάσεις για µια µακροχρόνια ευρωπαϊκή πολιτική περιορισµού
της εξάρτησης από το πετρέλαιο, παράλληλα µε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας υλικών και τεχνολογιών περιορισµού των ενεργειακών απωλειών.
Συνεπώς η ανάγκη στήριξης της εφαρµογής των δύο αυτών Οδηγιών και στην Ελλάδα
είναι κάτι περισσότερο από προφανής.
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Η κατάσταση στην Ελλάδα
Απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχή εφαρµογή
κανονισµών και οδηγιών
όπως η υπό συζήτησιν είναι η
προετοιµασία της σχετικής
βιοµηχανίας στην οποία
περιλαµβάνονται παραγωγοί
πρώτων υλών και προϊόντων,
εισαγωγείς, έµποροι,
µηχανικοί, κατασκευαστικές
εταιρίες και άλλοι.
Όλοι αυτοί πρέπει να
αντιληφθούν την επερχόµενη
µεταβολή, τα οφέλη τους από
αυτήν και να βοηθηθούν να
καλύψουν ενδεχόµενες
δαπάνες αρχικής εφαρµογής,
άλλως θα λάβουν αρνητική
στάση.

Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι µεγάλη και αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 35% της παραγόµενης ενέργειας. Από το ποσοστό αυτό η θέρµανση
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το µισό, δηλαδή πλησιάζει το 20% της παραγόµενης
ενέργειας (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001). Το µεγαλύτερο µέρος της κατανάλωσης αυτής καλύπτεται
από το πετρέλαιο, µε αποτέλεσµα σηµαντική επιβάρυνση των οικονοµικών τόσο του
δηµοσίου όσο και των νοικοκυριών. Η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
συνεπάγεται αύξηση, όχι µείωση της κατανάλωσης αυτής. Συνεπώς κάθε προσπάθεια
µεθόδευσης του περιορισµού της ενέργειας που καταναλίσκουν τα κτίρια είναι
σηµαντική και συµβάλει ταυτόχρονα τόσο στην βελτίωση του οικογενειακού όσο και
του εθνικού προϋπολογισµού.
Η εφαρµογή κανονισµού θερµοµόνωσης στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 25 έτη, δεν
µπόρεσε να ξεφύγει από τους κανόνες που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη ελληνική
πραγµατικότητα. Η αγορά κυριαρχείται από µύθους όπως ότι η θερµοµόνωση αυξάνει
το κόστος κατασκευής της κατοικίας, ενώ δεν χρειάζεται γιατί στην Ελλάδα ο χειµώνας
δεν είναι βαρύς (η αλήθεια είναι ότι µάλλον η πολιτική γης αυξάνει το κόστος της
κατοικίας και ότι οι ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών δεν περιορίζονται µόνο στον
χειµώνα). Οι µελέτες θερµοµόνωσης έχουν υποβαθµιστεί, οι κατασκευές δεν
ελέγχονται , τα θερµοµονωτικά υλικά που εφαρµόζονται στοχεύουν στην επίδειξη (σε
κρίσιµα σηµεία δεν ξεπερνούν τα 2 εκατοστά). Κυρίως όµως τοποθετούνται αγνώστων
στοιχείων κουφώµατα και κατασκευάζονται υπερµεγέθεις εξώστες (συνήθως µη
χρησιµοποιούµενοι λόγω σκόνης, θορύβου και καυσαερίων) χωρίς µόνωση, που
αποτελούν ιδανικές κατασκευές εκτόνωσης της θερµικής ενέργειας προς το ύπαιθρο.
Η σπατάλη που συνεπάγεται η πραγµατικότητα αυτή είναι τόσο σηµαντική, ώστε να
εκµηδενίζεται κάθε όφελος που προκύπτει από την πολλαπλά προβαλλόµενη
εφαρµογή πολυδάπανων τεχνικών µέσων για την εξοικονόµηση ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές, τα οποία εν τέλει στην πλειοψηφία τους δεν είναι και ελληνικής
παραγωγής.
Με την εφαρµογή των Οδηγιών 89/106/ΕΟΚ και 2002/91/ΕΚ δηµιουργούνται οι
προϋποθέσεις για τον περιορισµό της καταστροφικής αυτής πολιτικής. Ήδη σήµερα,
εις εφαρµογήν της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ ο ΕΛΟΤ έχει εκδώσει περί τα 100 πρότυπα
απαιτήσεων, ελέγχου, δοκιµών, αξιολόγησης για τα εξωτερικά κουφώµατα. Αντίστοιχο
έργο γίνεται και για άλλα δοµικά υλικά και προϊόντα που σχετίζονται µε την ενέργεια.
Όλα αυτά λειτουργούν βέβαια σε όφελος της ελληνικής οικονοµίας, δεν είναι όµως
χωρίς συνέπειες.
Το πρότυπο για τα εξωτερικά κουφώµατα (ΕΝ14351/2-02) προβλέπει σηµαντική σειρά
υποχρεώσεων ελέγχου και δοκιµών των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών,
προκειµένου να τους απονεµηθεί το σήµα CE, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται ο
συντελεστής θερµοπερατότητας U.
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Με την υποχρεωτική εφαρµογή του προτύπου αυτού “προ των πυλών” η βιοµηχανία
κουφωµάτων θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, όπως φαίνεται και από την έρευνα Atkins
που έγινε το 2000 για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό να εξετάσει τις
επιπτώσεις της εφαρµογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ.
(βλέπε http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/atkins/final.pdf
«Effects of regulation and technical harmonization on the intra-community trade in
construction products»).
Στο κεφάλαιο της έρευνας Atkins για τα παράθυρα αναφέρεται ένα υψηλό κόστος
αρχικής πιστοποίησης (π.χ. 10.000 € ανά προϊόν). Στις ευρωπαϊκές χώρες µε παράδοση
στους ελέγχους δοµικών προϊόντων (Γερµανία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία,
Σουηδία, αλλά και σε άλλες χώρες), οι επιπτώσεις από την εφαρµογή της Οδηγίας
89/106/ΕΟΚ θα είναι περιορισµένες. Αντίθετα σε χώρες που τώρα εισάγουν το πρώτον
ανάλογα συστήµατα, το κόστος θα είναι υψηλό.
Το κόστος αυτό σε κατακερµατισµένες αγορές (όπως της Ισπανίας µε 3.000
επιχειρήσεις) είναι υψηλό και θα οδηγήσει σε περιορισµό του αριθµού των
επιχειρήσεων και του αριθµού των προϊόντων. Αν και η έρευνα δεν αναφέρεται στην
Ελλάδα, οι συνθήκες είναι σαφώς χειρότερες διότι η τοπική αγορά είναι µικρότερη ενώ
ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερος.
Συνεπώς η εφαρµογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ θα επιφέρει
σηµαντικές ανακατατάξεις.

Γιατί χρειάζεται µία νέα προσέγγιση στην εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
Τόσο οι οικονοµικές (τιµές ενέργειας) όσο και οι νοµικές (εφαρµογή Οδηγιών) αλλά και
οι τεχνικές (βιοµηχανία) συνθήκες έχουν πλέον ωριµάσει για την ευρεία εφαρµογή των
διατιθεµένων τεχνολογιών περιορισµού της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων,
αρχής γενοµένης από την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ που έπρεπε να έχει
µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο µέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή εφαρµογή κανονισµών και οδηγιών όπως η υπό συζήτησιν είναι η
προετοιµασία της σχετικής βιοµηχανίας στην οποία περιλαµβάνονται παραγωγοί
πρώτων υλών και προϊόντων, εισαγωγείς, έµποροι, µηχανικοί, κατασκευαστικές
εταιρίες και άλλοι.
Όλοι αυτοί πρέπει να αντιληφθούν την επερχόµενη µεταβολή, τα οφέλη τους από
αυτήν και να βοηθηθούν να καλύψουν ενδεχόµενες δαπάνες αρχικής εφαρµογής,
άλλως θα λάβουν αρνητική στάση.
Η θέσπιση και εν συνεχεία µη εφαρµογή Οδηγιών της ΕΕ (µέχρι την φάση της επιβολής
προστίµων) δεν αποτελεί νέο. Είναι γνωστό ότι η εφαρµογή κανονισµών και οδηγιών
βρίσκει στην Ελλάδα αντιστάσεις που οφείλονται σε βαθιά ριζωµένες πεποιθήσεις που
µε τη σειρά τους στηρίζονται σε µακροχρόνια βιώµατα, µε αποτέλεσµα η πρώτη
αντίδραση να αφορά συνήθως στην παράκαµψη παρά στην αξιοποίηση των νέων
δεδοµένων. Συνέπεια των ανωτέρω είναι να µη λειτουργεί η εφαρµογή κανονισµών και
οδηγιών κατά τρόπο ανάλογο µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνήθως µε την ανοχή
δηµοσίων αρχών και πολιτών και πάντοτε σε βάρος της εθνικής οικονοµίας.
Η κατάσταση επιδεινώνεται µε την απειλή νοµικών και οικονοµικών κυρώσεων και
τελικά καταρρέει µε την αδυναµία επιβολής των κυρώσεων αυτών εκ µέρους των
αρχών. Είναι συνεπώς καλύτερη µία νέα προσέγγιση που να προβάλει κυρίως τα
οικονοµικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των κανονισµών και των οδηγιών και σε
δεύτερο επίπεδο να προειδοποιεί για τα οικονοµικά µειονεκτήµατα της µη εφαρµογής
τους, µε στόχο να καταστήσει τόσο την βιοµηχανία όσο και τον πολίτη συµµέτοχους.
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Αντί να ακολουθηθεί η κλασσική προσέγγιση στην εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
(εφαρµογή νοµοθεσίας, προληπτικός ή κατασταλτικός έλεγχος εκ µέρους των αρχών,
πρόστιµα κλπ) η οποία θα καταστρατηγηθεί µε κάποιον τρόπο σε βάρος της
ανάπτυξης, προτείνεται η αντίθετη µέθοδος µε τη δηµιουργία ενός θετικού πλαισίου
εφαρµογής που περιλαµβάνει την έρευνα των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, την
µελέτη των επιπτώσεων από την εφαρµογή της Οδηγίας, την διατύπωση µέτρων
περιορισµού των αρνητικών επιπτώσεων, την καθοδήγηση της αγοράς µε στόχο την
κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας και την έµµεση οικονοµική στήριξη της τοπικής
βιοµηχανίας δοµικών προϊόντων για την αρχική εφαρµογή της.
Η µεταφορά αρχών και µεθόδων που εφαρµόζονται ήδη από καιρό στις άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωση για την στήριξη µιας εθνικής προσπάθειας αποτελεί µια πολύ
θετική εξέλιξη διότι αξιοποιεί τις τρέχουσες µεθόδους κινητοποίησης της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας γύρω από κοινούς στόχους, παρέχει ενηµέρωση και γνώση στην σχετική
βιοµηχανία, δίνει στόχους ανάπτυξης µε µέσο-µακροπρόθεσµες προοπτικές,
κινητοποιεί την τοπική βιοµηχανία να επενδύσει σε Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη,
υποστηρίζει την εφαρµογή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει την τοπική
βιοµηχανία στην ανάγκη ανάπτυξης προϊόντων που καλύπτουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις των Οδηγιών, καλύπτει µέρος του κόστους της αρχικής πιστοποίησης
σχετικών προϊόντων και εν γένει προετοιµάζει την τοπική βιοµηχανία για τα επόµενα
βήµατα της που αφορούν την επιβίωση της στον ενιαίο ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο.
Παράλληλα προετοιµάζει την αγορά για την λειτουργία της µέσα στα πλαίσια των
οδηγιών (σήµατα CE) και τους δηµόσιους ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς για
την λειτουργία τους ως φορείς υποστήριξης της τοπικής βιοµηχανίας.
Με την καθυστέρηση της ουσιαστικής εφαρµογής τεχνολογιών θερµοµόνωσης στην
χώρα για πολλά χρόνια και την συνεπαγόµενη υπανάπτυξη της σχετικής τοπικής
αγοράς, οι αντίστοιχες βιοµηχανίες δεν είναι σε θέση ούτε νέες τεχνολογίες να
αναπτύξουν ούτε σε ευρωπαϊκές συλλογικές ενέργειες να συµµετέχουν µε
αποτέλεσµα να παρατηρείται απόκλιση αντί σύγκλιση. Αντίθετα µε την προτεινόµενη
νέα προσέγγιση ανοίγουν δρόµοι για την συµµετοχή τους στη συνέχεια στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι και την συµβολή τους στην στήριξη της εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών
στον τοµέα της ενέργειας.
Η προτεινόµενη νέα προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τρία στοιχεία του
κελύφους των κτιρίων (εξωτερικά χωρίσµατα, κουφώµατα, εξώστες) µε σκοπό να
αντιµετωπίσει την υπόθεση της εξοικονόµησης ενέργειας σε τρία επίπεδα (µελέτης,
παραγωγής, εφαρµογής).
Μια στόχευση για την βελτίωση της θερµοµόνωσης των ελληνικών παραθύρων (ένα
από τα τρία κρίσιµα στοιχεία) από 3W/m2K (πιθανός µέσος όρος ελληνικών
παραθύρων) σε 1,5W/m2K (ευρωπαϊκή τεχνολογία του 1996) θα οδηγούσε σε
οικονοµία 18l/m2 παραθύρου ανά έτος. Για µια κατοικία µε 15m2 επιφάνεια
παραθύρων η εξοικονόµηση ενέργειας µόνο από αυτή την µεταβολή θα ανέλθει σε
πάνω από 250 λίτρα πετρελαίου ανά έτος. Συνεπώς κάθε σχετική δαπάνη του δηµοσίου
προς την κατεύθυνση της εφαρµογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ θα αποδώσει σηµαντικά
οφέλη.
∆εδοµένου ότι κάθε αντίστοιχη προσπάθεια συνεπάγεται κόστος για όλες τις πλευρές,
η έµµεση χρηµατοδότηση ορισµένων βασικών υποδοµών και εξόδων προσαρµογής στα
νέα δεδοµένα αποτελεί απαραίτητο κίνητρο για την σχετική βιοµηχανία. Έτσι η παροχή
υποδοµών και τεχνογνωσίας µέσω δηµοσίων φορέων και η οικονοµική στήριξη µε ένα
ευρύ πρόγραµµα τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης, κατάρτισης, δοκιµών,
πιστοποιήσεων και ενηµέρωσης αποτελεί απαραίτητο αρχικό βήµα. ∆εδοµένου ότι δεν
είναι δυνατή η επιδότηση της βιοµηχανίας, κάθε συµβολή εκ µέρους του δηµοσίου για
την κάλυψη µέρους των δαπανών αρχικής πιστοποίησης, µέσω προγραµµάτων,
αποτελεί σηµαντική βοήθεια. Προς την κατεύθυνση αυτή η προτεινόµενη προσέγγιση
προβλέπει τόσο την ανάπτυξη υποδοµών δοκιµών από την πλευρά του δηµοσίου όσο
και εκτεταµένη έρευνα αγοράς ενόψει της εφαρµογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ που
θα επιτρέψει την συγκέντρωση στοιχείων για τις θερµοµονωτικές επιδόσεις των
ελληνικών προϊόντων στηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τις ελληνικές επιχειρήσεις στην
αντιµετώπιση του κόστους της αρχικής πιστοποίησης, χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές
του ανταγωνισµού. Έτσι το πραγµατικό πρόσθετο κόστος της βιοµηχανίας θα την

επιβαρύνει λιγότερο στην αρχή και περισσότερο αργότερα και παράλληλα µε την
αύξηση του τζίρου που θα προέλθει από την εφαρµογή της Οδηγίας.
Η πρωτοβουλία µιας προσπάθειας σε εθνική κλίµακα που θα συγκεντρώσει τον σχετικό
κλάδο της βιοµηχανίας και θα συγκροτήσει µια ενιαία βάση εφαρµογής της Οδηγίας
απαντώντας σε όλη τη σειρά προβληµάτων που θα προκύψουν, θα λειτουργήσει πολύ
θετικά και προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των εγκατεστηµένων προκαταλήψεων
αλλά και συµφερόντων.

Ποιο είναι το κόστος και ποιο το όφελος από τη νέα προσέγγιση
Η εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ άλλα και άλλων σχετικών µε την ενέργεια
κανονισµών και οδηγιών προκειµένου να έχει αποτέλεσµα θα πρέπει να διασφαλίσει
κατ’ αρχάς την στήριξη όλων των παραγόντων που συγκροτούν άµεσα ή έµµεσα τον
αντίστοιχο κλάδο της βιοµηχανίας. Η συγκρότηση ενός φανερού και ενιαίου µετώπου
που είναι αποφασισµένο να προωθήσει προσυµφωνηµένες µεθόδους, τεχνολογίες,
πολιτικές µε κοινούς στόχους, αποτελεί προϋπόθεση για την κάµψη των αντιστάσεων
που υπάρχουν σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια προόδου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
το κεντρικό πρόβληµα θα τεθεί από µικρές κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες
βλέπουν αρνητικά κάθε πιθανή αύξηση του κόστους των κατασκευών, ενώ επιµέρους
προβλήµατα θα προκύψουν κυρίως λόγω των αρκετών προκαταλήψεων που
προαναφέρθηκαν.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την εξοικονόµηση ενέργειας σε συνδυασµό µε την
προώθηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στηρίζεται σε δεδοµένα
όπως η επιτυχής και µακροχρόνια εφαρµογή κανονισµών θερµοµόνωσης κτιρίων και η
επιτυχής ανάπτυξη των ευρωπαϊκών τεχνολογιών στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η
ανάγκη για λιγότερη εξάρτηση από εισαγόµενη ενέργεια σε συνδυασµό µε την ανάγκη
για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλεονεκτηµάτων µε στόχο την αύξηση
της απασχόλησης οδηγεί ήδη σε έναν δεύτερο γύρο στην µάχη για την εξοικονόµηση
ενέργειας µε την Οδηγία αυτή. Στην Ελλάδα που δεν έχει παρελθόν επιτυχούς
εφαρµογής κανονισµού θερµοµόνωσης ούτε αναπτυγµένη τεχνολογία στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η µόνη διέξοδος που µένει είναι η στήριξη της
εγχώριας παραγωγής θερµοµονωτικών υλικών και προϊόντων και η αξιοποίηση της
Οδηγίας για την ανατροπή της τρέχουσας πρακτικής και την επίτευξη πραγµατικής
οικονοµίας στην ενέργεια µε ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης.

>> Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Τα πλεονεκτήµατα του Ελληνικού δηµοσίου από την εφαρµογή της προτεινόµενης
προσέγγισης είναι σηµαντικά.
- υλοποίηση στην ουσία της υποχρέωσης εφαρµογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
- περιορισµός της σπατάλης στην ενέργεια που καταναλώνεται στα κτίρια
- βελτίωση της ποιότητας των κτιρίων
- οικονοµία στις δαπάνες, κυρίως θέρµανσης-ψύξης των νοικοκυριών
- περιορισµός της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το αέριο
- αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των κατασκευών
- υποστήριξη των σχετικών ελληνικών επιχειρήσεων µε θεµιτούς τρόπους
- ενίσχυση των δηµοσίων υποδοµών, δοκιµών και µετρήσεων
Το σχετικό κόστος υλοποίησης της προτεινόµενης προσέγγισης για το δηµόσιο είναι
εφ’ άπαξ και αφορά στην πρώτη περίοδο εφαρµογής της Οδηγίας. Το κόστος για τους
συσχετιζόµενους ιδιωτικούς φορείς είναι έµµεσο και περιορίζεται σε κόστος
εφαρµογής µέτρων ή προγραµµατισµού για την βελτίωση της παραγωγής τους.
ÙÂ‡¯Ô˜ 2  ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008
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>> Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μια νέα προσέγγιση

Στην εφαρµογή της προτεινόµενης νέας προσέγγισης θα συµβάλλουν οι παρακάτω
φορείς που θα είναι ταυτόχρονα και οι ωφελούµενοι από την εφαρµογή της:
•
•
•
•
•
•

∆ηµόσιοι φορείς που χρηµατοδοτούν προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
Φορείς και οργανώσεις που εργάζονται στον τοµέα του περιβάλλοντος και της
ενηµέρωσης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέµατα.
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται µε ζητήµατα εξοικονόµησης
ενέργειας στα κτίρια.
Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα που ασχολούνται µε τα θέµατα της
εξοικονόµησης ενέργειας (φορείς, µονάδες, επιστήµονες).
Η βιοµηχανία δοµικών υλικών και προϊόντων που σχετίζεται µε την εξοικονόµηση
ενέργειας (φορείς, µεγάλες επιχειρήσεις).
Επιχειρήσεις και φορείς που διαχειρίζονται µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα.

Η συνήθως αρνητική εµπειρία από την εφαρµογή των οδηγιών και των κανονισµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τις άµεσες επιπτώσεις για την εικόνα και την οικονοµία
της χώρας (διασυρµός, πρόστιµα) έχει και έµµεσες επιπτώσεις, µάλλον
σηµαντικότερες.
Οι κυριότερες από αυτές είναι η απώλεια της ευκαιρίας για πραγµατική σύγκλιση που
παρέχει κάθε ανάλογη υποχρέωση εφαρµογής και η αρνητική εικόνα που σχηµατίζεται
µε αφορµή τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε νέα οδηγία παρέχει µία ακόµη ευκαιρία να αξιοποιηθεί η µέχρι τώρα αρνητική
εµπειρία και να εφαρµοστεί µία νέα µεθόδευση προσέγγισης.
Η πλειοψηφία των εµπλεκοµένων θα αντιδράσει σαφώς θετικά, αρκεί να έχει όλη την
πληροφόρηση και να αντιληφθεί ότι κάποιος φροντίζει για τα πραγµατικά προβλήµατα
της εφαρµογής µε έντιµο και δίκαιο τρόπο.
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άρθρο:
∆ρ. Νίκος Παναγιωτόπουλος
µέλος ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των κτιρίων καταλαµβάνουν
εκείνα, τα οποία όχι µόνον δεν καλύπτουν τις
στοιχειώδεις εκείνες προδιαγραφές που θα
εξασφάλιζαν µια υγιή και αξιοπρεπή διαβίωση αλλά
επίσης αναλώνουν παράλογα ποσά ενέργειας καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους. Είναι σαφές ότι η ανακαίνιση
και η αναβάθµιση τέτοιων κτιρίων δεν µπορεί να
στοχεύει απλά και µόνο σε µια ορθολογική ενεργειακή
διαχείριση. Πρέπει να ενσωµατώνει και µέτρα για τη
συνολική βελτίωση των χώρων, της ποιότητας ζωής και
της αισθητικής. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να
αναζωογονηθούν τα αστικά κέντρα και να περιοριστεί
η περι-αστικοποίηση µε τις συνεπακόλουθες
αρνητικές της συνέπειες.

Λέξεις κλειδιά: Αστικοποίηση- ∆όµηση χαµηλών
προδιαγραφών – ∆υναµικό εξοικονόµησης ενέργειαςΟλοκληρωµένος σχεδιασµός- Βελτίωση συνθηκών
ζωής –Ενίσχυση του θεσµού της γειτονιάς Συµµετοχή- Ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης και
πανεπιστηµίου
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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>> ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Εισαγωγή
Ο τοµέας της δόµησης εξελίχθηκε ιστορικά µε κύριο γνώµονα την ανάγκη των
ανθρώπων για προστασία από τις αντίξοες κλιµατικές συνθήκες. Η προσαρµογή των
κτιρίων στις κλιµατικές συνθήκες χαρακτήρισε για πολλούς αιώνες την δοµική
δραστηριότητα και πραγµατοποιήθηκε µε µέσα και υλικά που εξελίχθηκαν από απλά
σε σύνθετα και περισσότερο δαπανηρά. Εντέλει η δόµηση κατέληξε να είναι περίπου
αυτοσκοπός ενώ η πρωταρχική τους λειτουργία υποστηρίζεται πλέον µε τεχνολογίες
θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού και αερισµού. Η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσµα
δαπάνες σε υλικό και ενέργεια δυσβάσταχτες οικονοµικά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά.
Συνιστά πλέον σήµερα κοινή αποδοχή η ανάγκη για µια ολική µεταστροφή αυτής της
τάσης: Τα κτίρια πρέπει πλέον όχι να υποστηρίζονται αλλά να υποστηρίζουν το
περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο οφείλει κανείς να αναλογιστεί παράλληλα το κόστος της οικοδοµής
σε φυσικούς πόρους, δηλαδή τη δαπάνη σε ενέργεια, νερό, έδαφος και υλικό που
απαιτείται για την κατασκευή ενός κτιρίου, άσχετα µε την αποτελεσµατικότητά του.
όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Βάσει αυτού του συλλογιστικού
προκύπτει ως οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνη στάση η λογική της αποκατάστασης
του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος µε παράλληλη λειτουργική και αισθητική
αναβάθµισή του, στα πλαίσια µιας ευρύτερης δράσης µε στόχο την αναβάθµιση των
αστικών περιοχών.
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Οι τρέχουσες συνθήκες
Στην Ελλάδα, µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και τον εµφύλιο σηµειώθηκε µια
ραγδαία συρροή πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα. Η αστικοποίηση είχε ως συνέπεια
µια έντονη οικοδοµική δραστηριότητα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες
στέγασης του πληθυσµού. Η οικοδοµή αφέθηκε κατά κύριο λόγο στην ιδιωτική
πρωτοβουλία και λειτούργησε παράλληλα ως ρυθµιστικό εργαλείο της υπό ανάπτυξη
οικονοµίας της χώρας, εξοµαλύνοντας τον αντίκτυπο οικονοµικών κυµάνσεων. Οι
οικοδοµές που ανεγέρθηκαν κατά την παραπάνω περίοδο χαρακτηρίζονται από
χαµηλό ποιοτικό επίπεδο κατασκευής και υπηρεσιών, επιβαρύνοντας τις όποιες
αστικές υποδοµές και παρέχοντας αντίστοιχα χαµηλή ποιότητα ζωής µέσα, γύρω και
έξω από αυτές. Τα κτίρια που κτίστηκαν µέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
και αποτελούν σήµερα κατ’ εξοχήν αντικείµενα αποκατάστασης, ως διατηρητέα,
εµφανίζουν αντοχή στο χρόνο και αποδεκτή ενεργειακή συµπεριφορά, λόγω των
υλικών κατασκευής τους (συµπαγείς τοιχοποιίες µεγάλου πάχους, υλικά µε διαπνοή
και επαρκή θερµική µάζα και θερµοµόνωση). Αντίθετα, τα µεταπολεµικά κτίρια
χαρακτηρίζονται από φτηνά υλικά και ανεπαρκή έως µηδαµινή στεγανοποίηση και
θερµοµόνωση. Οι ακάλυπτοι χώροι απαξιώθηκαν και υποβαθµίστηκαν.

Το νόηµα της αποκατάστασης
Η ενεργειακή αποκατάσταση δεν κρίνεται σκόπιµη, εάν δεν συνοδεύεται και από άλλα
µέτρα αποκατάστασης που αφορούν τη λειτουργικότητα των χώρων, την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής και την αισθητική. Απρόσωπα και προβληµατικά κτίρια και χώροι
είναι δυνατό να αναµορφωθούν και να µετατραπούν σε ελκυστικούς και ποιοτικούς
χώρους διαβίωσης µε χαρακτήρα και ταυτότητα. Το ζητούµενο λοιπόν, όσον αφορά τις
υφιστάµενες οικοδοµές είναι, αφενός να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί το δυναµικό
µείωσης των ενεργειακών τους δαπανών και αφετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης τόσο εντός των κτιρίων όσο και στα οικοδοµικά τετράγωνα που ορίζονται
από αυτά, ώστε οι κατοικηµένες περιοχές της πόλης να επανακτήσουν την
ελκυστικότητά τους ως τόπου ζωής, κατοικίας και συνάντησης .
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∆ράσεις και µέτρα
Το πρώτο βήµα προς την αναβάθµιση - ανακαίνιση ενός κτιρίου είναι η λεπτοµερής
καταγραφή και αποτίµηση του κτιριακού αποθέµατος και η κατηγοριοποίησή του κατά
χρονολογία και στατική επάρκεια. Ακολουθεί η διερεύνηση του οικονοµικού και
νοµικού πλαισίου που διέπει τις δράσεις και τα µέτρα ανακαίνισης και αποκατάστασης
και η ανάλυση των κοινωνικών παραµέτρων. Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήµατα που
αφορούν το χρόνο που απαιτείται για την εφαρµογή των προτεινοµένων µέτρων, τη
δυνατότητα σταδιακής τους υλοποίησης και τον αντίκτυπο της εφαρµογής τους στη
ζωή των ενοίκων. Ιδιαίτερα η στάση των τελευταίων και κυρίως η πρόθεση συµµετοχής
τους είναι πιθανό να αποτελέσει αχίλλειο πτέρνα κάθε παρεµβατικής στρατηγικής και
για το λόγο αυτό κάθε πρόταση οφείλει να λαµβάνει υπόψη τη συµµετοχή ενοίκων
αλλά και περιοίκων.

Στόχοι και στρατηγικές
Τα µέτρα της αναβάθµισης – ανακαίνισης και οι στρατηγικές υλοποίησής τους
οφείλουν να εντάσσονται σε ένα σφαιρικό πλάνο, που περιλαµβάνει µεµονωµένα,
ιεραρχηµένα βήµατα, εναρµονισµένα µεταξύ τους. Στην περίπτωση που η ολοκλήρωση
ενός έργου αποκατάστασης δεν είναι απόλυτα εφικτή λόγω οργανωτικών,
κατασκευαστικών ή οικονοµικών δυσχερειών, θα πρέπει κάποια µέτρα, ενταγµένα στο
συνολικό σχήµα, να είναι υλοποιήσιµα και να συντείνουν σταδιακά στην επίτευξη του
προσδόκιµου στόχου.
Οι επιλογές που προσφέρονται για την πραγµατοποίηση της αναβάθµισης ανακαίνισης είναι:
• Τεχνικές επεµβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση την θερµικών και
ακουστικών ιδιοτήτων του κελύφους καθώς και στην αποκατάσταση
των συστηµάτων υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων.
• Εσωτερικές επεµβάσεις, οι οποίες αφορούν το
εσωτερικό των κτιρίων, όπως µετατροπές στη
διαρρύθµιση των χώρων ή συγχώνευση χώρων.
• Προσθήκες, οι οποίες συνεπάγονται αύξηση του
ωφέλιµου όγκου του κτιρίου, όπως η δηµιουργία
ενδιαµέσων ζωνών µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού
χώρου.
• Ενοποίηση χώρων, η οποία καταργεί άχρηστα ή
προβληµατικά στοιχεία του κτιρίου.
Εδώ εντάσσεται κατά κύριο λόγο η ενοποίηση
ακαλύπτων χώρων[2].
Τα τεχνικά µέτρα αναβάθµισης -ανακαίνισης
κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:
• Βελτίωση των τοιχοποιιών, του δώµατος και των
κουφωµάτων
• Κατασκευή υαλοστασίων σε εξώστες.
• Αντικατάσταση εγκαταστάσεων
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Βελτίωση του κελύφους
Το πρώτο ουσιαστικό βήµα ενεργειακής αποκατάστασης είναι η αντικατάσταση
παλαιών κουφωµάτων µε νέα αεροστεγή κουφώµατα µε θερµοµονωτικές υαλώσεις.
Το επόµενο κρίσιµο κτιριακό στοιχείο είναι το δώµα, η µεγαλύτερη επιφάνεια του
κελύφους, η οποία είναι εκτεθειµένη στις εξωτερικές συνθήκες. Όσον αφορά τις
τοιχοποιίες, σήµερα η προσφέρεται πληθώρα επιλογών, µέσω καινοτόµων υλικών και
συστηµάτων θερµοµόνωσης ειδικών για εφαρµογές ανακαίνισης υφισταµένων κτιρίων
[3] [4].
Ανάλογα µε τη θέση του κτιρίου και την υφιστάµενη κατασκευή το δυναµικό
εξοικονόµησης θερµικής ενέργειας σε µια µέση ελληνική πολυκατοικία είναι 21-42%
για θερµική βελτίωση των εξωτερικών τοίχων, 7 – 18% για βελτίωση της στεγανότητας
των ανοιγµάτων, 4 - 15% για την τοποθέτηση θερµοµονωτικών υαλοπινάκων, 1-7% για
θερµική βελτίωση της οροφής, 10-30% για τοποθέτηση θερµοστατικών βαλβίδων στο
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και 18% για αντικατάσταση του παλαιού λέβητα. [1]
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέτρα αυτά, εφόσον εφαρµοστούν συντονισµένα,
λειτουργούν αθροιστικά. Για παράδειγµα, εφόσον έχει βελτιωθεί θερµικά το κέλυφος,
το σύστηµα θέρµανσης µπορεί να επιλεγεί και να ρυθµιστεί µε τελείως διαφορετικά
δεδοµένα.
Σκόπιµο είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής φυτεµένου δώµατος, εφόσον
ο φέρων οργανισµός είναι σε θέση να παραλάβει µεγαλύτερα φορτία.
Το πράσινο στους ακάλυπτους χώρους και στα δώµατα συµβάλλει τα µέγιστα στην
εξοµάλυνση των επιπτώσεων των καιρικών µεταβολών, στην ελάττωση του ψυκτικού
φορτίου κατά τους θερµούς µήνες και αναβαθµίζει το δοµηµένο περιβάλλον.
Οπωσδήποτε, στις µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες, τέτοια µέτρα είναι σκόπιµο να
συνδυαστούν µε µέτρα διαχείρισης των όµβριων υδάτων και του νερού χρήσης.
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Εξώστες
Οι εξώστες ενδεχοµένως να εξυπηρέτησαν σε µια συγκεκριµένη εποχή ανάγκες
λειτουργικές, πολιτιστικές και κοινωνικές. Ωστόσο σήµερα, δεδοµένου του
περιορισµένου εµβαδού και των αλλαγών της κοινωνικής και επικοινωνιακής
συµπεριφοράς του πληθυσµού, ουσιαστικά υπολειτουργούν. Παράλληλα
υποβαθµίζουν την θερµική ποιότητα των κτιρίων, λειτουργώντας είτε ως ψυκτικά
πτερύγια το χειµώνα είτε ως κατασκευαστικές θερµογέφυρες καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Ήδη πολλοί ένοικοι διαµερισµάτων έχουν προβεί σε –πρόχειρες επί το
πλείστον- κατασκευές µε στόχο την προσάρτηση του εξώστη σε χώρους ενδιαίτησης.
Αν και αυτές οι παρεµβάσεις στοχεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις στην επέκταση
του χώρου ενδιαίτησης, έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του κελύφους και
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης της ύπαρξης και λειτουργίας των
εξωστών.
Παράλληλα µε την αύξηση του εµβαδού µιας κατοικίας, έχουµε µείωση του θορύβου
και των θερµικών απωλειών αλλά και θερµικά κέρδη από τον ήλιο το χειµώνα. Τα
υαλοστάσια, εφόσον είναι κινητά, παρέχουν επιπλέον ευελιξία στη χρήση του χώρου
και στην επιλογή του αναγκαίου αερισµού ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες.

Παθητικά ηλιακά συστήµατα
Η δυνατότητα εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι πάντοτε σκόπιµο να
διερευνάται στα πλαίσια της ενεργειακής βελτίωσης κτιρίων. Εφόσον οι συνθήκες,
δηλαδή ο προσανατολισµός και η περιβάλλουσα δόµηση, το επιτρέπουν,
προσφέρονται αρκετές δυνατότητες αξιοποίησης του ηλιακού δυναµικού µέσα από
µέτρα τεχνικά και οικονοµικά εφικτά:
•
Βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισµού µε συστήµατα ανακατεύθυνσης
του φωτός
•
Προσθήκη θερµικής µάζας εσωτερικά ή εξωτερικά
•
Υαλοστάσια στους εξώστες
•
Ηλιακοί χώροι, ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά συστήµατα στα δώµατα.

Το νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο
Στην Ελλάδα οι νοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα έργα δόµησης και αποκατάστασης
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευελιξίας. Ο ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός
λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια ενεργειακής αποκατάστασης. Είναι
επιτακτική η ανάγκη προσαρµογής του νοµικού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθούν
επεµβάσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής και ποιοτικής γενικότερα
βελτίωσης των υφισταµένων οικοδοµών.
Ο θεσµός των ενεργών οικοδοµικών τετραγώνων, σύµφωνα µε τους νόµους 1577/1985
και 2508/1997 αποτελεί θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης των
ακαλύπτων χώρων. Εάν και όταν τα µέτρα αυτά εφαρµοστούν, θα είναι ευεργετικά
όσον αφορά την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων στα αστικά κέντρα, όχι µόνο λόγω
της αναµενόµενης αναβάθµισης των τετραγώνων αλλά λόγω βελτίωσης των συνθηκών
φωτισµού, ηλιασµού και φυσικού αερισµού στους χώρους κατοικίας.
Η ενηµέρωση και η συνεργασία των πολιτών αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για
την υλοποίηση οποιασδήποτε πολιτικής αποκατάστασης δεδοµένου ότι αυτοί θίγονται
άµεσα και από πολλές απόψεις. Παράλληλα είναι αναγκαία µια βαθµιαία µεταστροφή
του κλάδου των κατασκευών και της αγοράς εργασίας προς πολιτικές αποκατάστασης
και αναβάθµισης του υφισταµένου αστικού περιβάλλοντος, δεδοµένου µια διόλου
ευκαταφρόνητη αγορά παραµένει αναξιοποίητη.
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Χρηµατοδότηση
Τα κατά κανόνα αντικρουόµενα συµφέροντα εργολάβων, ιδιοκτητών και ενοίκων έχουν
αποτελέσει πολύ συχνά ανυπέρβλητο εµπόδιο για την υλοποίηση οποιουδήποτε
µέτρου αναβάθµισης σε υφιστάµενα κτίρια. Φυσικά τα φαινόµενα αυτά ασυµφωνίας
και απροθυµίας για κάθε µορφής συνεννόηση δεν είναι πρωτόγνωρα ούτε αποτελούν
αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγµατικότητας.
Με δεδοµένο το παραπάνω αδιέξοδο, εγκαινιάστηκε σε πολλές χώρες της Ε.Ε. ένα
ενδιαφέρον µοντέλο χρηµατοδότησης γνωστό ως ‘contracting’: Ένας φορέας
αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση των µέτρων ενεργειακής βελτίωσης / αποκατάστασης και αποπληρώνεται
µε βάση τα κέρδη από τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. Τις περισσότερες φορές
επιδιώκεται η σύµπτυξη περισσότερων κτιρίων σε ένα κοινό πρόγραµµα
αποκατάστασης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να
µεγιστοποιούνται τα αναµενόµενα κέρδη. Εάν µάλιστα ο εν λόγω τρίτος φορέας δεν
προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα αλλά από την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε
ελαττώνονται οι δαπάνες για επιπλέον τόκους και ρήτρες και υπάρχει καλύτερη
εποπτεία και περισσότερο αποτελεσµατικά µέσα για την ενηµέρωση των πολιτών.
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Καταλήγοντας...
Τα σύγχρονα πρότυπα ζωής κατευθύνουν τα οικονοµικά εύρωστα κοινωνικά στρώµατα
έξω από την πόλη, ενώ τα κτίρια κατοικίας της πόλης παραδίδονται προς ενοικίαση
είτε σε οικονοµικούς πρόσφυγες είτε σε άτοµα µε προσωρινή διαµονή, π.χ. φοιτητές.
Η εγκατάλειψη της πόλης και ο εποικισµός της περιµέτρου έχουν ως συνέπεια αφενός
την συνεχή υποβάθµιση του υφισταµένου δοµηµένου περιβάλλοντος και αφετέρου την
υποχρεωτική αυτοκίνηση, µε τις γνωστές συνέπειες: περιβαλλοντική επιβάρυνση,
συγκοινωνιακό πρόβληµα και αποδιάρθρωση του αστικού ιστού.
Μέτρα αποκατάστασης του δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος έχουν πολλαπλά
οφέλη. Πέρα από την αναβάθµιση της αξίας των υφισταµένων κτιρίων, τα ενεργειακά
οφέλη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων, πέρα από την διάθεση νέων
θέσεων εργασίας στον δοκιµαζόµενο επιχειρηµατικό τοµέα της οικοδοµής, η ποιοτική
αποκατάσταση οικοδοµών και οικοδοµικών συνόλων είναι σε θέση να
αναζωογονήσουν τα αστικά κέντρα και να τα καταστήσουν πόλους έλξης και ζωτικό
χώρο για όλους στα πλαίσια της προοπτικής µιας πλουραλιστικής κοινωνίας.
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Πριν ακόµη εµφανιστεί αρχικά η τεχνολογία ψύξης, οι άνθρωποι προκειµένου να
δροσίσουν τους χώρους στους οποίους κατοικούσαν χρησιµοποιούσαν φυσικές
µεθόδους. Μέσω των ανοιγµάτων των παραθύρων επιτρέποντας τον αέρα να διαπερνά
στο εσωτερικό των κατοικιών, µέσω του νερού που εξατµίζονταν από τα δέντρα και τις
πηγές καθώς επίσης και µέσω της πέτρας που χρησιµοποιούσαν σε µεγάλες ποσότητες
έτσι ώστε να απορροφούν την πρωινή θερµότητα. Αυτές οι ιδέες αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια χιλιάδων ετών ως αναπόσπαστο τµήµα όλων των µελετών. Σήµερα αυτό
καλείται «παθητικός δροσισµός και, παραδόξως, θεωρείται «εναλλακτική
τεχνολογία», ως µη δοκιµασµένη έναντι της αξιόπιστης και ισχυρής µηχανικής ψύξης
που απαιτεί τα περίπλοκα συστήµατα ψύξης. Με την υιοθέτηση των παθητικών
τεχνικών ψύξης στα σύγχρονα κτήρια εντούτοις, είναι πολλές φορές δυνατόν να
εξαλειφθεί η ανάγκη για µηχανική ψύξη ή τουλάχιστον σηµαντικά να µειωθεί το
µέγεθος και το κόστος του εξοπλισµού.

Κύριοι στόχοι

>> ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
∆ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι δύο κύριοι στόχοι σε οποιοδήποτε παθητικό σχέδιο ψύξης είναι να αποκλειστούν τα
ανεπιθύµητα κέρδη θερµότητας όσο το δυνατόν περισσότερο και να παραχθεί η
δυνατότητα ψύξης οπουδήποτε είναι δυνατόν.
Αποκλείοντας τα κέρδη θερµότητας
Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές κέρδους θερµότητας το καλοκαίρι που πρέπει να
εξετάζονται. Αυτά είναι άµεση ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές εξωτερικές
θερµοκρασίες του αέρα και εσωτερικά κέρδη από την κατόχους των κτηρίων , το
φωτισµό και τον εξοπλισµό.
Εξέταση της ηλιακής ακτινοβολίας
Η ανεπιθύµητη θερµότητα από την ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να εισέλθει σε έναν
χώρο είτε άµεσα, µέσω των παραθύρων είτε έµµεσα µέσω των αδιαφανών στοιχείων
του περιβλήµατος του κτηρίου, τα οποία θερµαίνουν την εξωτερική επιφάνεια και
αυξάνουν τη ροή θερµότητας από τη διεξαγωγή. Ο καλύτερος τρόπος για να
αντιµετωπιστούν τα παραπάνω είναι να αποτραπεί η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και
να προστατευθούν οι εξωτερικές επιφάνειες του κτηρίου. Εντούτοις µπορούν να
εφαρµοστούν διάφορες τεχνικές, όπως:
•

Συστήµατα σκίασης
Συστήµατα όπως οι ευρείες προεξοχές στεγών, η πυκνή βλάστηση ή τα εξωτερικά
παραθυρόφυλλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε να προστατευθούν τα
παράθυρα και οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Είναι επίσης συχνά δυνατό να
διαµορφώνεται το σχήµα του κτηρίου έτσι ώστε µερικά µέρη του να λειτουργούν
ως στοιχεία του κτηρίου και να βοηθούν στη σκίαση αυτού.

•

∆ιπλά συστήµατα στεγών
Ένα διπλό σύστηµα στέγης χρησιµοποιεί ένα κενό αέρα αερισµού µεταξύ µιας
εκτεθειµένης ανώτερης στέγης και µιας χαµηλότερης προστατευµένης στέγης. Ένα
µεγάλο µέρος του ηλιακού κέρδους από το ανώτερο φύλλο φεύγει µέσω του αέρα
πριν περάσει στο χαµηλότερο φύλλο.

•

Χρωµατισµός επιφάνειας
Εάν τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία
είναι χρωµατισµένα λευκά ή µε πολύ ελαφριά χρώµατα, ένα µεγάλο µέρος της
ακτινοβολίας ανακλάται µακριά από την επιφάνεια.
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•

Μόνωση
Οποιαδήποτε επιφάνεια που εκτίθεται στα υψηλά επίπεδα της ηλιακής
ακτινοβολίας το καλοκαίρι πρέπει να είναι καλά µονωµένη για να µειώσει τη
µεταφορά της θερµότητας. Η καλύτερη θέση για αυτή η µόνωση είναι στην
επιφάνεια εξωτερικών όψεων, ωστόσο αυτό µπορεί να είναι µην είναι πάντα
πρακτικό. Στα κλίµατα µε υψηλό ηµερήσιο εύρος θερµοκρασιών το καλοκαίρι
(θερµές ηµέρες και κρύες νύχτες), µπορεί να είναι προτιµότερο να αποθηκευτεί η
πρωινή θερµότητα για να απελευθερωθεί αργότερα τη νύχτα όταν η θερµοκρασία
πέφτει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εκτεθειµένες επιφάνειες πρέπει
περιλαµβάνουν ένα παχύ στρώµα υλικών µε υψηλή θερµική χωρητικότητα και µια
θερµική επιβράδυνση περίπου 8-10 ωρών.

•

Θερµική µάζα
Αυτό ισχύει επίσης µόνο για τα κλίµατα µε υψηλό ηµερήσια εύρος θερµοκρασιών.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα µέρη της θερµικής µάζας χρησιµοποιούνται στο
εσωτερικό του κτηρίου.. Για να είναι αποτελεσµατικός όταν χρησιµοποιείται κατά
αυτόν τον τρόπο, η µάζα πρέπει να είναι εκτεθειµένη εσωτερικά και να µην
καλύπτεται από τάπητες, ντουλάπια ή διάφορες άλλες επενδύσεις. Υπάρχει κάποια
ευελιξία στο συγκεκριµένο σχεδιασµό εδώ, ανάλογα µε τις συνθήκες κατά τη
διάρκεια της νύχτας, όπου κάποια κέρδη µετάδοσης µπορεί να είναι επιθυµητά
αλλά και όχι. Σε αυτή την περίπτωση, η µορφή του κτηρίου µπορεί να σχεδιαστεί
έτσι ώστε η έκθεσή του να περιορίζεται σε ορισµένες επιφάνειες στις
συγκεκριµένους ώρες προκειµένου να ελέγχεται η συλλογή και η απελευθέρωση
της θερµότητας που διεξάγεται. Εάν όχι, τότε συστήµατα σκίασης, ελαφριά
χρώµατα και µόνωση πρέπει να χρησιµοποιηθούν στις επιφάνειες των εξωτερικών
όψεων για να αποτραπούν τα ηλιακά κέρδη. Μπορεί επίσης να είναι επιθυµητό να
χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα αερισµού κατά τη διάρκεια της νύχτας για να
ψύχεται η θερµική µάζα στο τέλος κάθε ηµέρας.

•

Ηλιακό γυαλί
Εάν η εξωτερική σκίαση παραθύρων δεν είναι πρακτική (γεγονός σπάνιο), τοτε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί γυαλί µε ιδιαίτερη αντανακλαστικότητα. Αυτό ίσως να
µην είναι τόσο αποτελεσµατικό και µπορεί ακόµη και να είναι ενάντια στους
τοπικούς πολεοδοµικούς κανονισµούς όπως σε περιοχές όπου οι ηλιακές
αντανακλάσεις αποτελούν κίνδυνο. Έτσι λοιπόν η χρήση τα υαλοπετασµάτων που
απορροφούν θερµότητα και τα εσωτερικά σκίαστρα είναι λιγότερο
αποτελεσµατικές µέθοδοι δεδοµένου ότι επιτρέπουν την ακτινοβολία να εισέλθει
στο χώρο (είτε άµεσα είτε ως µακροχρόνια ακτινοβολία από το θερµαινόµενο
γυαλί) πρίν σκιάσει τον κάτοχο ενός κτιρίου.

Η πρόσοψη ενός κτιρίου που βλέπει προς τον ισηµερινό είναι η ευκολότερη ώστε να
ρυθµίζει την ηλιακή ακτινοβολία, δεδοµένου ότι η θέση του ήλιου στον ουρανό καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους είναι ευνοϊκή στη χρήση των απλών οριζόντιων σκιών. Οι
προσόψεις ανατολής και δύσης είναι δυσκολότερο να σκιαστούν λόγω της µεγάλης
έντασης και χαµηλού επιπέδου ήλιου τα πρωινά και αργά το απόγευµα. Υπάρχει κάποιο
φάσµα για να εκµεταλλευτούµε τις µεταβαλλόµενες θέσεις ανατολής /
ηλιοβασιλέµατος µεταξύ του καλοκαιριού και του χειµώνα χρησιµοποιώντας τις υπό
γωνία κάθετες σκιές, ωστόσο τέτοια συστήµατα πρέπει να σχεδιαστούν µε µεγάλη
προσοχή. Οι προσόψεις ανατολής και δύσης µπορούν να προστατευθούν
χρησιµοποιώντας φυλλοβόλα δέντρα ή ένα σύστηµα πέργκολας µε αµπελόκληµα,
εντούτοις οι κάθετες σκιές είναι η συνηθισµένη επιλογή.
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Εξέταση των υψηλών θερµοκρασιών
εξωτερικών όψεων
Η κύρια διέλευση για την ενέργεια
θερµότητας από τον εξωτερικό αέρα για να
εισέλθει σε ένα κτήριο είναι µέσω της
διήθησης: αέρας που κινείται µέσω των
ρωγµών, των ανοιγµάτων ακόµη και των
πορωδών στοιχείων του περιβλήµατος του
κτίσµατος.
Ακόµη και τα καλοχτισµένα, σχετικά
αεροστεγή κτήρια έχουν σηµαντικές
εναλλαγές αέρα ανά ώρα.
Εάν η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα
είναι 36°C, αυτό µπορεί να είναι ένα
σηµαντικό κέρδος θερµότητας.
Το γεγονός αυτό µπορεί να ελαχιστοποιηθεί
από:
•

Αεροστεγής κατασκευή
η οποία απαιτεί χρήση παραθύρων και
θυρών µε ανεµοφράκτες καλής
ποιότητας καθώς επίσης και χρήση
ενισχυµένων ελασµάτων ,σφράγιση των
ρωγµών και των χασµάτων γύρω από
αυτά.

•

Μη πορώδη υλικά
Χρησιµοποιώντας τα λιγότερο πορώδη
υλικά στο περίβληµα ενός κτηρίου
µπορεί να αποτραπεί µερικώς η
διείσδυση της θερµότητας, ωστόσο
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η
δυνατότητα για τη ενδιάµεση
υγροποίηση κατά τη χρησιµοποίηση
υλικών µε υψηλή ανθεκτικότητα.

Ο δεύτερος σηµαντικός τρόπος διέλευσης
της θερµικής ενέργειας για να εισέλθει σε
ένα κτήριο είναι µέσω της µετάδοσης
θερµότητας από του περίβληµα του κτιρίου.
Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της
εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας ενός
υλικού είναι η κύρια κατευθυντήρια δύναµη
πίσω από την αγώγιµη ροή θερµότητας. Ενώ
δεν είναι πραγµατικά δυνατό να επηρεαστεί
το µέγεθος αυτής της διαφοράς
θερµοκρασίας χωρίς να έχει επιπτώσεις
στην εσωτερική άνεση, υπάρχουν τρόποι για
να ελαχιστοποιηθεί η ροή µε τους
παρακάτω τρόπους:
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•

Μόνωση
Τα ίδια ζητήµατα όσων αφορά τη χρήση της µόνωσης και της ηλιακής
ακτινοβολίας είναι σχετικά εδώ. Η αλληλεπίδραση µεταξύ της µόνωσης και
της θερµικής µάζας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το ηµερήσιο εύρος
θερµοκρασίας και τις συνθήκες που επικρατούν κτα τη διάρκεια της νύχτας.

•

Ελαχιστοποίηση ανοιγµάτων
Το γυαλί όπως είναι γνωστό είναι ένας πολύ καλός θερµικός αγωγός. Όσο
µεγαλύτερη επιφάνεια γυαλιού υπάρχει σε µια πρόσοψη, τόσο περισσότερη
θερµότητα θα ρεύσει στο εσωτερικό από τη εξωτερική όψη ανεξάρτητα από τη
σκίαση. Επιπλέον, οι µεγάλες περιοχές του θερµού γυαλιού µπορούν να
δηµιουργήσουν εκ µεταφοράς βρόχους µέσα στους χώρους, γρήγορα και
αποτελεσµατικά θερµαίνοντας τον αέρα εσωτερικά. Η εκ µεταφοράς επίδραση
µπορεί αποτρέπεται µε την χρήση των κουρτινών, εντούτοις έτσι µόνο ελαφρώς
µειώνεται η ροή διεξαγωγής.

Εξέταση των εσωτερικών κερδών
Ο απλούστερος τρόπος να εξεταστούν τα εσωτερικά φορτία είναι να αφαιρεθούν από
ένα χώρο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να µειωθούν χωρίς να
υπάρχει αντίκτυπο στην άνεση του χώρου. Ένας χώρος γραφείου θα έχει αρκετούς
υπολογιστές υπολογιστών, ένα εργαστήριο αγγειοπλαστικής θα έχει έναν φούρνο,
κ.λπ. Ακόµη και στα σχετικά κρύα κλίµατα, τα περισσότερα γραφεία δεν θα χρειαστούν
τη βοηθητική θέρµανση δεδοµένου ότι τα υψηλά εσωτερικά κέρδη είναι συνήθως ένα
πρόβληµα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν εντούτοις τρόποι να
ελαχιστοποιηθούν αυτά τα φορτία:
•
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Μέγιστη χρήση φυσικού φωτισµού
Όσων αφορά τον αριθµό µονάδων φωτισµού ανά Watt της θερµικής ενέργειας, το
φως της ηµέρας είναι ο αποδοτικότερος τρόπος προκειµένου να φωτιστεί ένας
χώρος. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στη δηµιουργία ανοιγµάτων που
µεγιστοποιεί το φως της ηµέρας (ενώ αποκλείοντας το άµεσο φως του ήλιου) είναι
δυνατόν όχι µόνο να εξοικονοµηθεί ηλεκτρική ενέργεια αλλά και να µειωθούν τα
εσωτερικά κέρδη.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
∆ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

•

Ενεργειακές λάµπες
Οι εγκαταστάσεις φωτισµού µπορούν να είναι ένα σηµαντικό φορτίο σε πολλά
κτίρια, ειδικά σε γραφεία open plan όπου συνήθως εφαρµόζεται ένα οµοιόµορφο
σύστηµα φωτισµού για ολόκληρη την περιοχή. Η χρήση των αποδοτικότερων
λαµπτήρων συσκευών φωτισµού, οι αισθητήρες, η ρύθµιση του φωτός της ηµέρας
µπορούν σηµαντικά να µειώσουν το γενικό φορτίο φωτισµού.

•

∆ιαχωρισµός ζωνών
Ο προσεκτικός σχεδιασµός και ο διαχωρισµός του χώρου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να χωρίσουν διαστήµατα υψηλού κέρδους από αυτά το
χαµηλού κέρδους, έτσι ώστε ο αερισµός και άλλες στρατηγικές µπορούν να
εφαρµοστούν σε έναν διαφορετικό βαθµό προκειµένου να αφαιρεθεί η
θερµότητα που παράγεται από εσωτερικό κέρδη.

Παραγωγή της δυνατότητας ψύξης
Μόλις εξεταστούν όλα τα ανεπιθύµητα κέρδη, είναι συχνά απαραίτητο να πρόσθετη
ψύξη στους θερµότερους µήνες µερικών κλιµάτων. Υπάρχουν µόνο τρεις πραγµατικά
πηγές παθητικής ενέργειας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ψύξη: ηλιακή
ακτινοβολία, κίνηση αέρα και γεωθερµική µάζα. Ακόµα και τότε, οι κλιµατολογικές
συνθήκες πρέπει να είναι σωστές για οποιουσδήποτε από αυτούς για να είναι
αποτελεσµατικοί. Παραδείγµατος χάριν, στα θερµά και υγρά κλίµατα οι ουρανοί είναι
συχνά συννεφιασµένοι κατά τη διάρκεια της ηµέρας (γεγονός που µειώνει την άµεση
ηλιακή ακτινοβολία), ο αέρας είναι συχνά πολύ υγρός (ακυρώνοντας την επίδραση της
κίνησης αέρα) και η υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου µέση θερµοκρασία αέρα
σηµαίνει ότι οι επίγειες θερµοκρασίες µπορούν να είναι επάνω από τα επίπεδα
άνεσης. Αυτή η κατάσταση µπορεί να κάνει τη δυνατότητα παραγωγής ψύξης κατά
κάποιο τρόπο πρόβληµα για τον σχεδιαστή.
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