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άρθρο: Νίκος Μπάρκας Επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας – Ακουστικής, Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ, Τζάννος Ανδριώτης,
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ., Γιώργος Παπαγιαννίτσης Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ., ∆ηµήτρης Ρίζος Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.

™Àªµ√§∏ ™∆∏¡ ¶√§π∆π∫∏ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ™∆∞ ∫∆πƒπ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
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∆√ ∞Àƒπ√ ™∆∏¡ æÀ•∏ - £∂ƒª∞¡™∏ ∫∆πƒπø¡
άρθρο: Eco Solutions ΕΠΕ
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Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

∆εκέµβριος, στη καρδιά του χειµώνα.
¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α // ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ //ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ // ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

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

Η ενέργεια είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Ανάγκη για οικονοµία
και αποτελεσµατική θέρµανση απο εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 4
¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

Νέα προιόντα και Υπηρεσίες σε θέµατα εξοικονόµισης και παραγωγής
ενέργειας και θερµότητας.
Όλα τα παραπάνω και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα θα βρείτε στο τεύχος
∆εκεµβρίου.
Καλό ∆ιάβασµα
Καλές Γιορτές
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‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ·

» ∆· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÙË˜ Alotek ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË
Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÌÂ Ù· Ì¤Û· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

» 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.

˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
∞§√∆∂∫ ∞.∂. - ∫. ∞§∞ºƒ√¶∞∆∏™ - ¢. ∫∞ƒ∫∞¡∏™
6 ¯ÏÌ. ¶.∂.√. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜, §·Ì›·, ∆.∫. 351 00, ∆ËÏ.: 22310/33.572, Fax: 22310/47.523
Ô

∂π¢∏™∂π™

MED ECO-QUARTIERS
∏ ∂¶√Ã∏
∆∏™ ∫§πª∞∆π∫∏™ ∫ƒπ™∏™

Σε κρίσιµο σταυροδρόµι
η Ευρωπαϊκή και η παγκόσµια πολιτική
για το κλίµα
Συνέντευξη Τύπου δόθηκε την Τετάρτη 19/11/2008, στο κτίριο του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σχετικά µε τις
πολύ κρίσιµες αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική και την προστασία του κλίµατος
που καλούνται να λάβουν µέσα στο ∆εκέµβριο:
• η Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 3-4/12 και οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ στη
Σύνοδο Κορυφής στις 11-12/12 για το «Ενεργειακό-Κλιµατικό Πακέτο»
• οι εκπρόσωποι της παγκόσµιας κοινότητας στο Poznan της Πολωνίας στις 1-12/12
για την µετά Κιότο εποχή.
Οι αποφάσεις αυτές θα διαµορφώσουν την Ευρωπαϊκή και την παγκόσµια πολιτική για
το κλίµα και ουσιαστικά θα καθορίσουν το αν θα µπορέσει η ανθρωπότητα να
προλάβει ή όχι µια ανεξέλεγκτη κλιµατική, οικονοµική και κοινωνική κρίση.
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
κος Κοκκάλας Ιωάννης χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,
δήλωσε: «Το βασικότερο απ' όλα για το Κοινοβούλιο είναι να έχουµε γρήγορη πρόοδο
και απτά αποτελέσµατα, γιατί αν θέλουµε να πείσουµε τους εταίρους µας ανά τον
κόσµο να συµµετάσχουν σε µια δεσµευτική και συνολική στρατηγική πρέπει να
είµαστε έτοιµοι εκ των προτέρων και να έχουµε να δείξουµε συγκεκριµένα
επιτεύγµατα. Το Γραφείο µας στηρίζει ανεπιφύλακτα το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Όχι
µόνο γιατί οι οδηγίες µας είναι να στηρίζουµε τις οργανώσεις των πολιτών, αλλά
κυρίως γιατί κινείται όποτε πρέπει, όπως πρέπει και κάνει και υποδειγµατική
δουλειά.»
Ο Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος του ∆Σ και υπεύθυνος πολιτικών του ∆ικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τόνισε ότι «Ζούµε πια στην εποχή της κλιµατικής κρίσης και οι όποιες
αποφάσεις παρθούν τώρα θα έχουν να κάνουν µε το πόσο βαθιά θα είναι αυτή η κρίση
και µε το αν θα µπορέσουµε ή όχι στο µέλλον να σταθεροποιήσουµε ξανά το κλίµα και
να προστατέψουµε τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να δείξει
το δρόµο και να ηγηθεί στην παγκόσµια προσπάθεια για την προστασία του κλίµατος.
Οι πολίτες, οι επιστήµονες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις περιµένουν από τους
ευρωβουλευτές και τους αρχηγούς κρατών να λάβουν φιλόδοξες πολιτικές αποφάσεις
για την προστασία του κλίµατος. Τώρα, µετά και την αλλαγή στις ΗΠΑ, είναι η
κατάλληλη στιγµή για να τεθούν οι βάσεις που θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να
αποφύγει µια τροµακτικής έκτασης κλιµατική, οικονοµική και κοινωνική κρίση. Αύριο
θα είναι ήδη πολύ αργά». Κατέληξε λέγοντας: «Η προστασία του κλίµατος είναι µια
ευκαιρία για να στραφούµε προς µια βιώσιµη και κοινωνικά υπεύθυνη οικονοµία και να
δηµιουργηθούν εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. Είναι τώρα που πρέπει να ληφθούν
σοβαρές αποφάσεις για αλλαγή του µοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Χρειαζόµαστε µια ενεργειακή επανάσταση. Αν χάσουµε αυτή την ευκαιρία, η σηµερινή
χρηµατοπιστωτική κρίση θα µοιάζει αστεία µπροστά στην οικονοµική και κοινωνική
κατάρρευση που θα προκαλέσει το κλιµατικό χάος, όπως δείχνουν πολλές µελέτες και
έρευνες».
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Το ∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (∆ΙΠΕ) είναι ένας µη
κερδοσκοπικός οργανισµός για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Στην
πολυετή του πορεία έχει εκπονήσει σηµαντικό αριθµό µελετών, ερευνών και
προγραµµάτων για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Κράτους,
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων µε κύριο χαρακτηριστικό την
πολυεπιστηµονικότητα. Με το ∆ΙΠΕ συνεργάζεται ένας σηµαντικός αριθµός
επιστηµόνων, ειδικών και ερευνητών: µηχανικοί, αρχιτέκτονες, φυσικοί,
περιβαλλοντολόγοι, οικονοµολόγοι, συγκοινωνιολόγοι κ.ά. Ένας από τους
σηµαντικότερους τοµείς δράσης του ∆ΙΠΕ αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση των
κτιρίων και ειδικότερα η ονοµαζόµενη ΠΡΑΣΙΝΗ ∆ΟΜΗΣΗ (GREEN BUILDING).

περισσότερες πληροφορίες

Η περιβαλλοντική συµπεριφορά και επίδοση ενός κτιρίου εξετάζεται κυρίως µε βάση
δύο βασικές παραµέτρους:
(α) των υλικών κατασκευής που έχουν επιλεγεί και
(β) της ενεργειακής του απόδοσης.

FAX: 210 8846278

Κάποια από τα υλικά κατασκευής έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά
και στη δηµόσια υγεία. Όµως πώς µπορεί κάποιος να επιλέξει τα υλικά εκείνα που θα
περιορίσουν τις όποιες επιπτώσεις; Η «Περιβαλλοντική Προτίµηση», είναι µια
µεθοδολογία που ακολουθείται σήµερα για τη βαθµονόµηση των υλικών κατασκευής
και βασίζεται στην αξιολόγησή τους µε βάση το συνολικό κύκλο ζωή τους. Από την
άλλη και µε δεδοµένο ότι από 1/1/2009 τίθεται στην Ελλάδα σε εφαρµογή η κοινοτική
οδηγία (2002/91/ΕΚ), η οποία εισάγει την έννοια της ενεργειακής βαθµονόµησης και
της πιστοποίησης των κτιρίων, είναι σαφές ότι ξεκινάει µια νέα εποχή στο χώρο της
δόµησης.

Γιώργος Εµµανουηλίδης.
∆ΙΠΕ (∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 65, ΑΘΗΝΑ 106 81
ΤΗΛ.: 210 8848055-6

www.dipe.gr
info@dipe.gr

Πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις λοιπόν, το ∆ΙΠΕ προχώρησε στη δηµιουργία του
Greenbuilding.gr, του πρώτου Πράσινου Οδηγού. Ένα ελληνικό ευρετήριο προϊόντων,
τεχνολογιών και συστηµάτων δόµησης φιλικών στο περιβάλλον και τους χρήστες.
Το Greenbuilding.gr σκοπεύει να γίνει ένας ηλεκτρονικός τόπος:
1. ενηµέρωσης για τους επαγγελµατίες του κλάδου, τους επιστήµονες και το ευρύ
κοινό σχετικά µε εναλλακτικές τεχνολογίες και φιλικά υλικά στο Περιβάλλον και
2. προβολής φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και τεχνολογιών δόµησης, που θα
απευθύνεται κυρίως στην ελληνική αγορά.
Στον Κατάλογο του Πράσινου Οδηγού περιλαµβάνονται όλα τα βασικά συστατικά της
Πράσινης ∆όµησης:
➢ Πράσινη Ενέργεια
➢ Ενεργητικά Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας
➢ Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός
➢ Εξοικονόµηση Νερού
➢ ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
➢ Οικοδοµικά Υλικά Φιλικά στο Περιβάλλον
Επίσης στο Greenbuilding.gr θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την
Νοµοθεσία, την περιβαλλοντική πιστοποίηση-βαθµονόµηση υλικών και κτιρίων, καθώς
και ιδέες από επιτυχηµένα παραδείγµατα.
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MED ECO-QUARTIERS
∂π¡∞π ∞¡∞°∫∏ ¡∞ ™∆∏ƒπ•√Àª∂
∂ª¶ƒ∞∫∆∞ ºπ§√¢√•∂™ ¶√§π∆π∫∂™
°π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ∫§πª∞∆√™

περισσότερες πληροφορίες
Λουκία Καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου και
Επικοινωνίας
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Τηλ: 210 8228795
6974 829523
Φαξ: 210 8253435
E-mail: press@medsos.gr
www.medsos.gr

Η Άννυ Μητροπούλου, ∆ιευθύντρια και Υπεύθυνη Συντονισµού των δράσεων του
∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παρουσίασε τις σχετικές πρωτοβουλίες της Οργάνωσης που
περιλαµβάνουν:
• ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κο Κ. Καραµανλή να υποστηρίξει στη
Σύνοδο Κορυφής στις 11-12/12 ένα πιο φιλόδοξο «Ενεργειακό - Κλιµατικό Πακέτο»
µε βάση τις αποφάσεις και των Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου,
• τέσσερις ερωτήσεις προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές σχετικά µε τη στάση που
προτίθενται να κρατήσουν κατά την ψηφοφορία στην Ολοµέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου στις 3-4/12. Οι απαντήσεις των ευρωβουλευτών θα
δηµοσιοποιηθούν ώστε να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες τι στάση τήρησαν σχετικά µε
την προστασία του κλίµατος.
«Είναι ανάγκη», δήλωσε η Άννυ Μητροπούλου, «η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες
ευρωβουλευτές να επιδείξουν την αντίστοιχη αποφασιστικότητα, στηρίζοντας
έµπρακτα φιλόδοξες πολιτικές για την προστασία του κλίµατος µε στόχο µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από την ΕΕ κατά 30% και υιοθέτηση
µακροπρόθεσµων στόχων µείωσης κατά 50% το 2035 και 60-80% το 2050».
Ο Τάσος Κροµµύδας, υπεύθυνος για θέµατα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του
∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, έκανε µια σύντοµη παρουσίαση των προτάσεων του
«Κλιµατικού-Ενεργειακού Πακέτου» της ΕΕ, των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Επιτροπής,
Ευρωκοινοβουλίου και Συµβουλίου για την οριστικοποίησή του καθώς και των
αιτηµάτων της Οργάνωσης αλλά και της κοινής καµπάνιας ευρωπαϊκών ΜΚΟ για µια
πραγµατικά φιλόδοξη και αποτελεσµατική Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίµα.
Αναφέρθηκε επίσης στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα που θα πραγµατοποιηθεί
το ∆εκέµβριο στην Πολωνία (1-12/12) και στην ανάγκη για συγκεκριµένες δεσµεύσεις
από τη διεθνή κοινότητα, χωρίς να µετατίθενται οι σηµαντικές αποφάσεις στη
Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη το 2009.
Ο Τάσος Κροµµύδας επεσήµανε ότι «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ισχυρά λόµπυ
αλλά και κάποιες κυβερνήσεις και κοµµάτια των πολιτικών οµάδων στο
ευρωκοινοβούλιο φαίνεται να σκέπτονται να υπαναχωρήσουν από τις προτάσεις της ΕΕ
για το «ενεργειακό - κλιµατικό πακέτο µε δικαιολογία την χρηµατοπιστωτική κρίση».
Τόνισε ότι «αν τα µέτρα, που ήταν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά αδύναµα,
αποδυναµωθούν και άλλο, δεν θα µπορέσουµε τις επόµενες δεκαετίες να
επανασταθεροποιήσουµε το κλίµα». «Η τρέχουσα οικονοµική κρίση δεν πρέπει να
αναστείλει ή να επιβραδύνει τις πολιτικές για την προστασία του κλίµατος. Αντίθετα»,
τόνισε, «η από κοινού αντιµετώπιση της κλιµατικής και οικονοµική κρίσης θα
ευνοήσουν την καινοτοµία, τις επενδύσεις και την απασχόληση µε ευνοϊκές επιπτώσεις
στο κλίµα, την οικονοµία και την κοινωνία».
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Και έδωσε τα στοιχεία από δύο πρόσφατες εκθέσεις:
• του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας, του Προγράµµατος του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον (UNEP), της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εργοδοτών σύµφωνα µε την οποία το 2030 µε συνολικές
«πράσινες» επενδύσεις 630 δις δολαρίων αναµένεται να έχουν δηµιουργηθεί πάνω
από 20 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας.
• του Center for American Progress και του University of Massachusetts Political
Economy Research Institute που εκτιµά πως ένα διετές πρόγραµµα Πράσινων
Επενδύσεων (µε στοχευµένες επενδύσεις και φοροαπαλλαγές) ύψους 100 δις
δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα µπορούσε να δηµιουργήσει 2
εκατοµµύρια πράσινες θέσεις εργασίας.
Ο Τάσος Κροµµύδας αναφέρθηκε, επίσης, στις απαιτήσεις που η υιοθέτηση του
«Κλιµατικού-Ενεργειακού Πακέτου» σηµαίνουν για τη χώρα µας.
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BP SOLAR
∫∞∆∞™∫∂À∏
¡∂√À ºø∆√µ√§∆∞´∫√À
¶∞ƒ∫√À

περισσότερες πληροφορίες
BrilliantPR
Μάριος Τζαβάρας
e-mail: marios.tzavaras@brilliantpr.gr
τηλ: 210 7222391

ΝΕΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
H BP Solar ανακοινώνει την ολοκλήρωση ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στη
Μεγάλη Στέρνα του Ν.Κιλκίς.
Το έργο έχει συνολική ισχύ 350KW και αποτελείται από 2 πάρκα ισχύος 200 και 150 kW
αντίστοιχα. Το έργο είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας Synergy, η οποία το ανέπτυξε από
κοινού µε την εταιρεία Ηλιοδύναµη, συνεργάτη της BP Solar.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα BP3170 τα οποία ανήκουν
στην οικογένεια πλαισίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου 170 W Poly series 3 της BP Solar.
Τα πλαίσια αυτά χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική σχέση απόδοσης/κόστους.
Τα γειτονικά πάρκα στο Κιλκίς έχουν εγκατασταθεί σε ελεύθερη επιφάνεια
αγροτεµαχίου. Για την θεµελίωση των µεταλλικών βάσεων των φωτοβολταϊκών
πλαισίων χρησιµοποιήθηκαν ειδικές βίδες, οι οποίες βιδώνονται απευθείας στο
έδαφος και πάνω τους στηρίζονται τα ειδικά πλαίσια (τραπέζια) στήριξης των
φωτοβολταϊκών. Ο τρόπος αυτός στήριξης των βάσεων που χρησιµοποιείται σε εδάφη
που το επιτρέπουν και µε τον οποίο αποφεύγεται η χρήση σκυροδέµατος, δίνει την
δυνατότητα γρήγορης κατασκευής, είναι πλήρως ανακυκλώσιµος και ελαχιστοποιεί τις
επιδράσεις στο περιβάλλον.
Το έργο ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε δύο φάσεις:
1η φάση: 200 kW τέλος Αυγούστου και
2η φάση: 150 kW τέλος Οκτωβρίου και έχει ήδη διασυνδεθεί µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Μεταξύ των χαρακτηριστικών του έργου είναι και η δυνατότητα πλήρους εποπτείας
εξ΄αποστάσεως σε πραγµατικό χρόνο και η καταγραφή των επιδόσεών του (remote
monitoring).
Οι πρώτες µετρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας εµφανίζουν απόδοση
ανώτερη των αρχικών εκτιµήσεων.
Από την λειτουργία του παραπάνω έργου η BP Solar θα συγκεντρώσει σηµαντικά
δεδοµένα απόδοσης τα οποία συγκρινόµενα µε άλλα έργα που έχουν υλοποιηθεί µε
φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρίας στην κεντρική και νότια Ελλάδα θα προσφέρουν
σηµαντικά συµπεράσµατα για την απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε περιοχές
της χώρας µε διαφορετική ηλιοφάνεια.
Πέραν των οικονοµικών οφελών του έργου για την ιδιοκτήτρια εταιρία, η λειτουργία
των παραπάνω πάρκων προσφέρει στο περιβάλλον την αντιστάθµιση 490 τόνων
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση, µέγεθος που αναλογεί σε δάσος
525 στρεµµάτων!
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COMPACT A.E.
¶ƒø∆√µ√À§π∞ °π∞ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
"∂§∞ ∫∞π ∂™À ™∆∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏”

Η εταιρία COMPACT A.E. κατανοώντας ότι οι οικολογικές ισορροπίες είναι εύθραυστες
και οι συνέργιες µε τους κοινωνικούς εταίρους είναι µονόδροµος, έχει δεσµευτει για
την προώθηση κοινών δράσεων έτσι ώστε να εδραιώσει την έννοια της οικολογικής
ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράµατος το οποίο εµπνέει το ανώτατο επίπεδο
ιεραρχίας της εταιρίας, αλλα και των στελεχών της.
Με ιδιαίτερη συνέπεια, υιοθετεί και εφαρµόζει κανόνες περιβαλλοντικής
συµπεριφοράς για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Παρακολουθεί
την ολοένα και αυξανόµενη τάση ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης του
κοινωνικού συνόλου, αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου, ότι το Περιβάλλον
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των δραστηριοτήτων µας. Στα πλαίσια της δέσµευσής
της να είναι Υπεύθυνος Εταίρος Πολίτης και να δείχνει εµπράκτως την ευαισθησία της
σε θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της,
η COMPACT A.E., προσπαθεί να επιτύχει βελτίωση στις περιβαλλοντικές της επιδόσεις
ώστε να ωφεληθεί το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Στό πλαίσιο των δεσµεύσεων της, της περιβαλλοντικής διαχείρησης της και µετά από
αίτηµα του υπευθύνου διαχείρησης Ποιότητας και περιβάλλοντος της εταιρίας,
κο Τσιάρα Βασίλειο, το τµήµα Καθαρ/τας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Λαρισαίων µε
Επικεφαλής τον Αντιδ/ρχο κο Χρ. Μίχο και συνεργείου της υπηρεσίας παρέδοσαν και
τοποθέτησαν κάδους ανακύκλωσης 240lt για ανακύκλωση µικρών ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών και 1100lt για ανακύκλωση χαρτιού.
Μ'αυτή την προσθήκη η εταιρία COMPACT A.E. έχει φτάσει στο 80% της ανακύκλωσης
στερεών αποβλήτων που παράγει: ΧΑΡΤΙ-ΧΑΡΤΟΝΙ, ΣΙ∆ΕΡΟ-ΜΕΤΑΛΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, PVC,
ΠΛΑΣΤΙΚΟ pe, ΞΥΛΟ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
Η COMPACT A.E. επιδιώκοντας τον έλεγχο και την βελτίωση των περιβαλλοντικών της
επιδόσεων όσον αφορά την διαχείριση των ρύπων, την ανακύκλωση υλικών και την
κατανάλωση ενέργειας εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:2004 που σκοπό
έχει την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση και όχληση του τοπικού περιβάλλοντος.
Ο Αντιδ/ρχος κος Χρ. Μίχος µε τον κο Βασ. Τσιάρα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και σκέψεις για την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και τα προβλήµατα
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή. Ο κος Βασ. Τσιάρας ξενάγησε τους καλεσµένους στους
χώρους του εργοστασίου και του περιβάλλοντα χώρου, όπου είδανε ολόκληρο το
σύστηµα διαχείρησης και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων της εταιρίας,
αναλύοντας όµως και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην ανακύκλωση
ορισµένων υλικών στη πόλη της Λάρισας όπως το Γυαλί , το ξύλο αλλα και τα Bonds,
ένα υλικό σύνθετο από αλουµίνιο και PVC. Ο Αντιδ/ρχος κος Χρ. Μίχος απο την άλλη
πλευρά ανέλυσε τις προσπάθειες και τις ενέργειες που κάνει ο ∆ήµος Λαρισαίων για το
σοβαρό θεµα της ανακύκλωσης αλλά και
την συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α.,
που θα λειτουργεί στον ΧΥΤΑ Λάρισας.

∂π¢∏™∂π™

HELIOSRES
∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
™∆√ π∂∫ ¢∂§∆∞

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία έτη και
αποτελούν έναν από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας. Η εταιρία HELIOSRES εξειδικεύεται σε συστήµατα παραγωγής ενέργειας
µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριµένα σε φωτοβολταϊκά και
υβριδικά συστήµατα.
Το ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού του προγράµµατος Ηλεκτρολογίας και
Αυτοµατισµών, ανέπτυξε συνεργασία µε την HELIOSRES, µε στόχο την εργαστηριακή
πρακτική των σπουδαστών στις σύγχρονες αυτές εφαρµογές.
Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν – µεταξύ άλλων – σε πραγµατικό φωτοβολταϊκό
σύστηµα παραγωγής ενέργειας για ηλεκτροδότηση οικήµατος. Το σύστηµα θα
περιλαµβάνει και αυτοµατισµούς για την ανίχνευση επάρκειας της τροφοδότησης
µέσω της ηλιακής ενέργειας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, να ενεργοποιείται,
εναλλακτική χρήση ρευµατοδότησης, είτε µέσω ∆ΕΗ, είτε µέσω ηλεκτρογεννήτριας.
Το ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ αξιοποιεί σηµαντικά την τεχνογνωσία της εταιρίας HELIOSRES, όπως και
µε όλες τις συνεργαζόµενες εταιρίες. ∆ίνει, γενικότερα µεγάλη έµφαση στην
εξοικείωση των σπουδαστών µε τα θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά και
προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να είναι έτοιµοι να ασκήσουν το επάγγελµα
αυτό, προσαρµοσµένοι στις σύγχρονες απαιτήσεις.

περισσότερες πληροφορίες
Γεωργιάδη Χαρά
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
τηλ. 210 8225983
Ι.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ Αθήνα
τηλ: 210 8225983
Ι.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
τηλ: 2310 226328
www.delta-iek.gr
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MED ECO-QUARTIERS
∞À•∏™∏ ∆∏™ ∫∞∆∞¡∞§ø™∏™ ∫∞π
∂•∞ƒ∆∏™∏ ∞¶√ ∆∞ √ƒÀ∫∆∞ ∫∞À™πª∞

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ) τα στοιχεία του διασυνδεδεµένου ηπειρωτικού
Συστήµατος για το 1ο εξάµηνο του 2008. Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS µε λύπη του
διαπιστώνει µια συνέχιση της γνωστής µέχρι σήµερα -αλλά ανεπίτρεπτης την εποχή της
κλιµατικής αλλαγής- κατάστασης: αύξηση της κατανάλωσης και εξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιµα στην παραγωγή.
Πιο συγκεκριµένα, η καθαρή τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ηπειρωτικό
σύστηµα αυξήθηκε το 1ο εξάµηνο του έτους κατά 1,6% σε σχέση µε την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Κι αυτό µάλιστα παρά τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης κατά
4,8% το Μάρτιο ως αποτέλεσµα των απεργιακών κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό.
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι πως για την ίδια περίοδο, η κατανάλωση των µεγάλων
ενεργοβόρων βιοµηχανικών µονάδων (καταναλωτές υψηλής τάσης) µειώθηκε κατά
2,4% ενώ η κατανάλωση µέσης και χαµηλής τάσης αυξήθηκε κατά 2,6%. Το γεγονός
αυτό αναδεικνύει τη σηµασία και την επιτακτικότητα λήψης µέτρων εξοικονόµησης
κυρίως στον οικιακό τοµέα και σε εκείνο των υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η παραγωγή ηλεκτρισµού στο ηπειρωτικό σύστηµα συνέχισε να εξαρτάται
σε συντριπτικό βαθµό από τα ορυκτά καύσιµα και από τις εισαγωγές από τις γειτονικές
χώρες. Πιο συγκεκριµένα, και παρά τη µείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 31,6%
τον απεργιακό Μάρτιο, η παραγωγή των λιγνιτικών σταθµών το 1ο εξάµηνο του 2008
αποτέλεσε το 56,1% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής. Ταυτόχρονα αξιοσηµείωτη είναι
η αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας από τις γειτονικές της
χώρες η οποία ανέρχεται στο 150% σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο του 2004.
Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ -συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών- η
παραγωγή τους αποτέλεσε µόλις το 7,9% της κατανάλωσης του ηπειρωτικού
συστήµατος. Οι «νέες ΑΠΕ» (αιολικά, ηλιακά, βιοµάζα) συνεισέφεραν µόλις 2,6%.
Υπενθυµίζουµε πως σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77 η χώρα µας έχει για
το 2010 (δηλαδή σε µόλις δυόµιση χρόνια) ενδεικτικό στόχο 20,1% για τη συνεισφορά
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισµού ενώ σύµφωνα µε την πρόσφατη
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος αυτός για το 2020 γίνεται νοµικά
δεσµευτικός και ανεβαίνει περίπου στο 33%.
Εποµένως, ακόµα κι αν υποθέσουµε σταθεροποίηση της κατανάλωσης στα σηµερινά
επίπεδα, και θεωρώντας σταθερή
τη συνεισφορά των µεγάλων
υδροηλεκτρικών στο 8%, θα
πρέπει σε 12,5 χρόνια η
παραγωγή από νέες ΑΠΕ να
δεκαπλασιαστεί (από 2,6% σε
25%).
Για το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS η
συνέχιση της µέχρι σήµερα
κατάστασης είναι απλά
ανεπίτρεπτη. Είναι επιτακτική η
ανάγκη υιοθέτησης ενός
συγκεκριµένου Προγράµµατος
Μείωσης Εκποµπών για το
Σύστηµα Ηλεκτρισµού της χώρας µε άξονες
• Τη µείωση της κατανάλωσης, µε έµφαση στον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα
• Την αποτελεσµατική προώθηση σε µεγάλη κλίµακα των νέων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας µε σεβασµό στο τοπικό περιβάλλον
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∆ηµιουργικό υπήρξε το Σαββατοκύριακο της 20ης & 21ης Σεπτεµβρίου για τα
καταστήµατα- µέλη της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ καθώς παρέστησαν στο 22ο Συνέδριο του
δικτύου, που πραγµατοποιήθηκε στις αίθουσες του ξενοδοχείου PANORAMA ASTERIA
της Θεσσαλονίκης.
Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου αναλύθηκε η πάρα πολύ καλή πορεία του δικτύου
κατά τα πρώτο 8µηνο του 2008, που παρουσίασε µια αύξηση της τάξεως του 6%
έναντι του αντίστοιχου 8/µήνου του 2007 και οριοθετήθηκαν οι στόχο του
υπολειποµένου 4/µήνου το οποίο είναι γνωστό και το σηµαντικότερο και
παραγωγικότερο χρονικά στον κλάδο της θέρµανσης.
Ανάµεσα στα παραπάνω ιδιαιτέρως σηµαντικά εµπορικά θέµατα που παρουσιάστηκαν
και συζητήθηκαν, καθώς και την προβλεπόµενη αύξηση του κύκλου πωλήσεων ο
οποίος αναµένεται να φθάσει για το 2008 τα 17.000.000 €, υπήρξε και η παρουσίαση
των τριών νέων καταστηµάτων- µελών τα οποία θα ενδυναµώσουν το δίκτυο της
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, αυξάνοντας τον αριθµό σηµείων πωλήσεών της σε 56 ανά την Ελλάδα,
έτσι ώστε να είναι εµφανές ότι είναι παντού.
Επίσης οι εταιρίες F. G. EUROPE και ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ εκ των σηµαντικότερων
προµηθευτών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ υπήρξαν οι χορηγοί της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας
στα καταστήµατα – µέλη του δικτύου νέα προϊόντα παραγωγής τους και τεχνικές
βελτιώσεις αυτών. Κατά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις
των κ.κ. Θ. Φειδάκη, Γ. Βλάµµη και κ. Σ. Θεοδοσίου για την F. G. EUROPE, και
Εµ. Τζιάκη και κ. ∆ικ. Παπαµαύρου για την ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ τα καταστήµατα µέλη του
δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ επιβεβαίωσαν ακόµα µία φορά τις ήδη άριστες σχέσεις τους
µε τις δύο µεγάλες εταιρίες.
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°π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™

Η προστασία των υδάτινων πόρων από την υπερεκµετάλλευση, µόλυνση κ.α. είναι από
τα πιο βασικά προβλήµατα, που απαιτούν άµεση λύση.
Μια από τις κυριότερες κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η
εφαρµογή των καινούριων τεχνολογιών, µετάβαση σε κλειστούς κύκλους ύδρευσης,
όπου τα καθαρισµένα λύµατα δεν διοχετεύονται, αλλά ξαναχρησιµοποιούνται. Οι
κλειστοί κύκλοι ύδρευσης θα αποτρέψουν την αποχέτευση των λυµάτων στους
φυσικούς αποδέκτες, και το καθαρό νερό θα χρησιµοποιηθεί για την αντικατάσταση
των ανεπανόρθωτων απωλειών. Την σηµαντική επίδραση στο σύστηµα ύδρευσης
µπορεί να έχει η εφαρµογή των συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων
υψηλής αποδοτικότητας. Η εφαρµογή των µέτρων για την προστασία των υδάτινων
πόρων από την µόλυνση και υπερεκµετάλλευση σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες
επιχορηγείται µε επιδόµατα, τα οποία φτάνουν 2-4% του ΑΕΠ, π.χ. στις Η.Π.Α.
αντίστοιχα έξοδα είναι: η προστασία της ατµόσφαιρας35,2%, η προστασία των
υδροβιότοπων - 48,0%, η απόσυρση των στέρεων ρύπων 15,0%, η µείωση του
θορύβου- 0,7%, Όπως δείχνει το παράδειγµα, τα περισσότερα έξοδα είναι έξοδα για
την προστασία των υδροβιότοπων.
Έτσι, η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή χρήση των υδάτινων πόρων είναι
ένας από τους κρίκους παγκοσµίως για την προστασία του περιβάλλοντος.
¨Ένα από τα αξιόπιστα συστήµατα βιολογικού καθαρισµού υψηλής αποδοτικότητας
είναι τα συστήµατα UBAS.
Αυτά τα συστήµατα σχεδιάστηκαν µε βάση την πείρα στην κατασκευή συστηµάτων
βιολογικού καθαρισµού και τους πειραµατισµούς σε διάφορους τύπους συστηµάτων.
Ερευνώντας τις διαδικασίες του βιολογικού καθαρισµού, βρήκαµε πολλές λύσεις για
τα προβλήµατα των συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού. Έτσι σχεδιάστηκαν τα
συστήµατα "UBAS". Τα συστήµατα "UBAS" είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα. Επίσης
στα συστήµατα UBAS η µη ενεργή ιλύ (λυµατολάσπη) σταθεροποιείται σε αερόβιες
συνθήκες και αυτό µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε την ιλύ ως λίπασµα.
Τα συστήµατα UBAS δέχονται πολλές τροποποιήσεις και µπορούν να προσαρµοστούν
εύκολα σε συγκεκριµένες απαιτήσεις του πελάτη. Λόγο µεγάλης γκάµας συστηµάτων η
περιοχή χρησιµοποίησης τους είναι ευρεία: από µια µονοκατοικία µέχρι και ολόκληρο
οικισµό. Επιπλέον, τα συστήµατα είναι πολύ βολικά στην εκµετάλλευση και δεν
απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό. ∆ηλαδή, την συντήρηση του συστήµατος µπορεί
εύκολα να πραγµατοποιήσει ο ίδιος ο χρήστης. Τα συστήµατα UBAS είναι µακρόβια,
επειδή το πλαίσιο είναι από πολυπροπυλένιο, το οποίο δεν διαβρώνεται και η ύπαρξη
αφρισµένου στρώµατος στην δοµή του πλαισίου συµβάλλει στην διατήρηση της
εσωτερικής θερµότητας.
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ECOENERGIA A.E.
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π ∏ ∫∞∆∞™∫∂À∏
ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡ ™∆∞£ªø¡

ΣΥΝ∆ΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟ
ΤΡΙΤΟ KAI ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 100 KWp.
Μετά τους πρώτους δύο από τους επτά ( 7 )
Φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος 100 KWp που
κατασκεύασε η EcoEnergia Α.Ε., και που συνδέθηκαν
µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., από τις 10 Ιουλίου 2008 ο
πρώτος και από τις 8 Σεπτεµβρίου 2008 ο δεύτερος οι
οποίοι ήδη παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, συνδέθηκε
µε απόλυτη επιτυχία και ο τρίτος σταθµός και τέταρτος
σταθµός µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 30 Σεπτεµβρίου
2008 επίσης ισχύος 100 KWp αµφότεροι.
Οι σταθµοί που ανήκουν, ο τρίτος σταθµός στην
εταιρία «ΦΟΥΝΤΑΣ Κ.& ΣΙΑ Ε.Ε.», και είναι
εγκατεστηµένος στο Μικρόδασος του Νοµού Κιλκίς και
ο τέταρτος σταθµός στην εταιρία «ΒΟΥΛΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.», και είναι εγκατεστηµένος στο
Χορύγι του Νοµου Κιλκίς, έχουν ενισχυθεί µε
επιχορήγηση 50% από τον Αναπτυξιακό Νόµο
3299/2004 του ΥΠΕΘΟΟ.
Η κατασκευή και αυτών των δύο σταθµών έχει γίνει µε
το σύστηµα παρακολούθησης ηλίου (Tracker) δύο
αξόνων ΑΤΛΑΣ 100, της εταιρίας MECHATRON ΑΒΕΕ.
Η παραγωγή ενέργειας που καταγράφεται καθηµερινά
από τους τέσσερις ( 4 ) πλέον συνδεδεµένους
σταθµούς µε την ∆.Ε.Η. που κατασκεύασε η EcoEnergia
Α.Ε. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα τοποθέτησης
συστηµάτων παρακολούθησης του ηλίου σε κάθε
φωτοβολταϊκό σταθµό.
Η EcoEnergia Α.Ε. συνεχίζει σήµερα την κατασκευή
άλλων τριών φωτοβολταϊκών σταθµών και βρίσκεται µε
αρκετούς άλλους πελάτες σε όλη την Ελλάδα σε
διαδικασία υπογραφής σύµβασης εκτέλεσης έργου
αρκετών MW.
Οι σταθµοί ολοκληρώνονται και παραδίδονται στους
πελάτες µας µε ρυθµό ένας ανά δεκαπέντε ηµέρες.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των επόµενων δύο
όπου αναµένεται να συνδεθούν µε την ∆ΕΗ εντός του
πρώτου δεκαήµερου του Οκτώβρη και ο έβδοµος
σταθµός που θα εγκατασταθεί στην Λαµία θα
παραδοθεί συνδεδεµένος εντός Νοεµβρίου.
Όλοι οι σταθµοί έχουν εγκατεστηµένη ισχύ 100 Kwp
και η σύνδεση συνολικά 4 σταθµών µε την ∆.Ε.Η.
καθιστά την EcoEnergia Α.Ε. σε µία από τις
πρωτοπόρους εταιρίες στον χώρο της σε αριθµό
πάρκων που ήδη έχουν παραδοθεί έχουν συνδεθεί µε
την ∆.Ε.Η. και λειτουργούν µε απόλυτη επιτυχία και µε
πραγµατικά αποτελέσµατα µετρήσεων απόδοσης
ηλιακής ενέργειας µεγαλύτερα από τις αρχικές
προβλέψεις.
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H FINSTRAL ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ «CLIMAHOUSE – Casa Clima»
Μια νέα εποχή συνεργασίας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και τη διαχείριση
του περιβάλλοντος.
Max De Santis
Area Manager
N. A. Ευρώπης
FINSTRAL Spa/AG

Η κατανάλωση ενέργειας όπως επίσης και η τιµή του πετρελαίου αυξάνει διαρκώς
καθηµερινά. Πάνω από το 40% της παραγωγής πετρελαίου χρησιµοποιείται για αυτό
τον σκοπό.
Με σκοπό την αποφυγή αυτής της σπατάλης στο Νότιο Τυρόλο, µια περιοχή στο Βορρά
της Ιταλίας, εδώ και αρκετά χρόνια εφαρµόζεται το πρόγραµµα « casa clima –
climahouse».
Ο στόχος του προγράµµατος, το οποίο εξαπλώνεται σε όλη πλέον την Ιταλία, είναι να
ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια είτε αυτά είναι ιδιωτικά ή δηµόσια.
Όλα τα κτίρια που κτίστηκαν µε ενεργειακά κριτήρια και χαρακτηριστικά,
ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας.
- Κατηγορία Α για κτίρια που καταναλώνουν κάτω από 30kWh/m2 ( π.χ. 3 κυβικά
φυσικού αερίου)
- Κατηγορία Β για κτίρια που καταναλώνουν κάτω από 50kWh/m2
- Κατηγορία Γ για κτίρια που καταναλώνουν µέχρι 70kWh/m2 που είναι και το
ελάσσων κατασκευαστικό πρότυπο στο νότιο Τυρόλο.
Για να υπάρχει µέτρο σύγκρισης ο µέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας ενός κανονικού
κτιρίου είναι µεταξύ 120 – 150 kWh/m2.
Οι ενεργειακές απώλειες που προκαλούνται από τα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες
ανέρχεται στο ποσό των 20-25% του συνόλου ενός κτιρίου.
Βασισµένη σε αυτές τις βασικές µετρήσεις ο φορέας της «Casa Clima» επέλεξε την
Finstral σαν συνεργάτη, γεγονός που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα της Finstral
ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές του Φορέα.
Όλα τα κουφώµατα έχουν εξαιρετικούς συντελεστές θερµοηχοµόνωσης και
συµβάλλουν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και στη µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ακόµη και οι βασικές εκδόσεις των κουφωµάτων της Finstral ικανοποιούν όλα τα
κριτήρια της “ClimaHouse” για την κατηγορία Α, που είναι και η υψηλότερη ενεργειακή
κλάση του Φορέα.
Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι η Finstral είναι πεπεισµένη να συµβάλλει τα µέγιστα
στη διατήρηση του περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας τεχνολογίες χαµηλού
περιβαλλοντικού φορτίου και παράγοντας προϊόντα σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις. Ήδη από το 1999 η εταιρία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 για την
προστασία του περιβάλλοντος και την εργασιακή ασφάλεια.
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Σύστηµα 200.
Πιστοποιηµένο σύστηµα λύσεων για περισσότερη άνεση.
Σήµερα, η Finstral µε τη νέα σειρά classic-line plus µας προσφέρει την δυνατότητα να
πετύχουµε υψηλή θερµοµόνωση.
Εξοικονόµηση στο κόστος θέρµανσης τον χειµώνα, προστασία από την ζέστη του
καλοκαιριού και περισσότερη άνεση στον ιδιαίτερο χώρο της κατοικίας µας.
Η βασική έκδοση της νέας σειράς, έχει θερµικό συντελεστή συστήµατος 1,2 W/m2K,
µε υάλωση 4-20-6(Argon) .
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει στοιχεία κατ΄επιλογή των αναγκών του πελάτη, τι
µπορούµε να επιλέξουµε ή να προτείνουµε.
Μπορούµε να φθάσουµε τον θερµικό συντελεστή του κουφώµατος Kw: 1 W/m2K.
Τιµές θερµο-ηχοµόνωσης
Κούφωµα Classic-line plus Uf 1,2 W/m²K
Τύπος
υάλωσης

Πάχος υάλωσης

Αέριο

[mm]

Τζάµι Ug

Κούφωµα Uf

DIN EN 673
[W/m²K]

DIN EN 4108-4
[W/m²K]

Rw
Ηχοµόνωση
κουφώµατος
[dB]

(µε θερµοµονωτικό
αλουµινάκι υάλωσης)
4-20-6

30

Argon

1,1

1,2

36

8/9-18-4

30

Argon

1,1

1,2

40

4-8-4-10-4

30

Argon

0,9

1,1

34

4-14-4-14-4

40

Argon

0,6

0,92

35

4-14-4-14-4

40

Krypton

0,5

0,85

35

8/9-12-4-12-4

40

Argon

0,7

1
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ENERGYRES ‘09

18-22 Φεβρουαρίου 2009
Πρώην Ανατολικο
Αεροδρόµιο Ελληνικό

Με εντατικούς ρυθµούς έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιµασία της 3ης διεθνούς έκθεσης
Εξοικονόµησης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - EnergyReS '09 η οποία
διοργανώνεται από την High Technology Expo Ltd, στον αναβαθµισµένο εκθεσιακό
χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου Ελληνικού, από 19 - 22 Φεβρουαρίου 2009.
Η EnergyReS '09, η οποία έχει καταξιωθεί ως η πλέον εξειδικευµένη έκθεση στους
τοµείς ΕΞΕ και ΑΠΕ, θα παρουσιάσει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες:
• Εξοικονόµησης Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα (κατοικίες, Ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες,
Νοσοκοµεία κ.ά.) και στις µεταφορές (υβριδικά οχήµατα, ηλιακά, ηλεκτρικά,
υδρογόνου, οχήµατα περιορισµένης εκποµπής ρύπων κλπ),
• Παραγωγής & ∆ιαχείρισης ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές (Αιολική, Ηλιακή,
Υδροηλεκτρική, Κυµατική, Γεωθερµική ενέργεια & Βιοµάζα) και
• Παραγωγής και ∆ιαχείρισης ενέργειας από εναλλακτικές πηγές φιλικές προς το
περιβάλλον (φυσικό αέριο, συµπαραγωγή, τηλεθέρµανση, υβριδικές τεχνολογίες
ΑΠΕ, Αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ, τεχνολογίες υδρογόνου, εναλλακτικά καύσιµα,
Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριµµάτων, Ανακύκλωση κλπ).
Το ευρύ φάσµα των εκθεµάτων θα συµπληρωθεί από πρωτοποριακά και µοναδικά
τεχνολογικά επιτεύγµατα και θα καλύψουν πλήρως όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες
που αφορούν παραγωγή και διαχείριση ενέργειας και έχουν σχεδιασθεί µε γνώµονα
την προστασία του περιβάλλοντος.
H συνεχής προσπάθεια των διοργανωτών για προώθηση νέων τεχνολογικών
εφαρµογών ΕΞΕ & ΑΠΕ, συµπληρώνεται µε τον προγραµµατισµό διεξαγωγής
παράλληλων εκδηλώσεων (επιστηµονικών ηµερίδων, διαλέξεων και business forum
εταιρειών), η οποία λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας µε στόχο την επιστηµονική
ενηµέρωση, την ανάδειξη νέων τεχνολογιών, την προβολή των εταιριών και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα.
Η έκθεση αναµένεται να υποστηριχθεί για 3η συνεχή χρονιά από Υπουργεία,
Θεσµικούς Φορείς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιµελητήρια, Πρεσβείες ξένων
κρατών, Επαγγελµατικούς Συνδέσµους, καθώς και από αρκετές Μ.Κ.Ο & ΕΚΕ που
εµπιστεύθηκαν την ΈnergyReS κατά τις δύο προηγούµενες διοργανώσεις.

περισσότερες πληροφορίες
www.energyres.gr
Για δηλώσεις συµµετοχής ή
οποιαδήποτε άλλη σχετική
πληροφορία, παρακαλούµε
να επικοινωνήσετε µε την
Κα Ελευθερία Ζαφειρίου
τηλ: 210 9952884
φαξ: 210 9858249
e-mail: elzafir@htexpo.gr
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Η EnergyReS '09 αποτελεί αναµφισβήτητα µεγάλο ενεργειακό γεγονός και στοχεύει
στη συµµετοχή σηµαντικών ελληνικών και διεθνών εταιριών οι οποίες θα έχουν
µοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε πλήθος
επιχειρηµατικού και τεχνικού κόσµου. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα άµεσης
προβολής των εκθετών στη ιστοσελίδα της EnergyReS, η οποία παρουσιάζει πολύ
µεγάλη επισκεψιµότητα.

profilgroup 112008

∂π¢∏™∂π™

∂∫¢∏§ø™∂π™
∂µ¢√ª∞¢∞ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ 2008

Το e-περιοδικό GreekArchitects.gr σε συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
διοργάνωσαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο:
'ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008'.
Αρχικός σκοπός υπήρξε η προσπάθεια ανοίγµατος της Αρχιτεκτονικής προς το ευρύ
κοινό µε σκοπό να παιδευτούν οι πολίτες µε σωστά αρχιτεκτονικά παραδείγµατα.
Κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Αρχιτεκτονικής πραγµατοποιήθηκαν:
• τρεις εκθέσεις Αρχιτεκτονικής (δύο στο περίπτερο 6 της ∆ΕΘ, µια στο ΜΒΠ) και
• πέντε ηµερίδες – εκδηλώσεις (ΜΒΠ, Βελλίδειο, Ολύµπιον, Κεντρική Βιβλιοθήκη),
όπως φαίνεται αναλυτικά στο www.archiweek.gr.
Στα πλαίσια της ‘Εβδοµάδας Αρχιτεκτονικής 2008’ πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες
εκδόσεις (3) νέων βιβλίων και οι επανατυπώσεις 2 βιβλίων, θεωρώντας ότι ο γραπτός
λόγος και οι έντυπες εκδόσεις όχι µόνο δεν έχουν χάσει την αξία τους σε µια εποχή
που κυριαρχεί το διαδίκτυο ως µια γρήγορη και ‘δωρεάν’ πηγή πληροφόρησης.
Κρίθηκε επίσης σκόπιµο να παραχθεί από την οργανωτική επιτροπή ένα δίλεπτο βίντεο
προβολής και προώθησης της Αρχιτεκτονικής µέσα από το µόνο µέσο που άπτεται των
ενδιαφερόντων του κοινού και µεταφέρει άµεσα το µήνυµα. Παράλληλα το βασικό
κοµµάτι της ιδέας παρουσιάστηκε σε ένα βίντεο διάρκειας 30’’ το οποίο προβλήθηκε
πριν και καθ’όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων από την ΕΤ3 µε σκοπό την
ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα,
µεταφέροντας το µήνυµα ότι το αστικό τοπίο µας αφορά όλους.
Συνολικά η Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 2008 αποτέλεσε µια πολύ καλή ευκαιρία να
παρουσιαστούν δηµόσια σκέψεις και δράσεις γύρω από την Αρχιτεκτονική και να
ανοιχτεί η Αρχιτεκτονική προς την πόλη και το ευρύ κοινό.
Οι εξαιρετικές παρουσιάσεις σε όλες τις ηµερίδες, η µεγάλη συµµετοχή του κοινού σε
αυτές και στις εκθέσεις, οι πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις, οι εκτενείς δηµοσιεύσεις
από τον έντυπο Τύπο και η προβολή του προωθητικού βίντεο αποτέλεσαν µια
ολοκληρωµένη προσπάθεια που πέτυχε τον αρχικό στόχο και σκοπό των εκδηλώσεων.
Μέσα από την Εβδοµάδα Αρχιτεκτονικής 2008 έγινε µια προσπάθεια να
αντιµετωπιστεί η έλλειψη κατάλληλης παίδευσης και αισθητικής µόρφωσης των
πολιτών ώστε να αποκτηθούν τα κατάλληλα ερεθίσµατα σε όλα τα επίπεδα.
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profilgroup 112008

20 ÃÚﬁÓÈ·
·ÓÔ‰ÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜
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

∂π¢∏™∂π™

∂∫¢∏§ø™∂π™
∏ª∂ƒπ¢∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∫∞π ∫∆πƒπ√

9 Σεπτεµβρίου 2008
Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.econ3.gr

Εντυπωσιακή επιτυχία σηµείωσε η διεξαγωγή της Ηµερίδας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ»
που διοργανώθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι.Βελλίδης της
HELEXPO. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 73ης ∆ΕΘ και των ειδικών
θεµατικών αφιερωµάτων Domisis και EnergyLAnd.
Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη Φορείς, ακαδηµαϊκοί και επιχειρήσεις µε
πρωτοποριακά προϊόντα συγκεντρώθηκαν κάτω από µια στέγη για να συζητήσουν
θέµατα που αφορούν την ενέργεια και το κτίριο.
Η Ηµερίδα διοργανώθηκε απο το περιοδικό ECON3, της εταιρίας επικοινωνίας
PROFILGROUP, και την HELEXPO.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος επαγγελµατιών και επιστηµόνων όπως:
Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Εργολάβοι, Εµπορικές
εταιρίες, Εταιρίες Παραγωγής ∆οµικών Υλικών, Εταιρίες παροχής Υπηρεσίων, Κλαδικός
τύπος.
Θέµατα Forum
Η Ηµερίδα αποτελούνταν απο τρείς θεµατικές ενότητες.
Στη πρώτη ενότητα παρατέθηκαν οι πολιτικές, οι νοµοι, οι οδηγίες, οι κανόνες
εφαρµογής καθώς επίσης η οικονοµική διάσταση του θέµατος, ενέργεια και κόστος,
και οι προυποθέσεις εφαρµογής στην αγορά. Τα κύρια σηµεία της ενότητας ήταν ο
λόγος που το θέµα ενέργεια και κτίριο είναι σηµαντικό, η σχέση του θέµατος µε τον
πολίτη, τι πολιτική ακολουθείται στο θέµα αυτό και τι πρέπει να γίνει.
Στη δεύτερη ενότητα αναλύθηκε το τι κάνει, τι µπορεί να κάνει και τι προτίθεται να
κάνει η αγορά σε σχέση µε την ενέργεια και τη δόµηση, εφαρµογές και προιόντα και
πιο συγκεκριµένα αυτή η ενότητα ακολούθησε 2 βασικούς άξονες.
Α. Εξοικονόµηση Ενέργειας ( Ενεργειακά
Κουφώµατα, Θερµοµονωτικά Υλικά)
Β. Παραγωγή ενέργειας (Γεωθερµία, Φωτοβολταικά)
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Στην τρίτη και τελευταία ενότητα εξετάσθηκαν οι
εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας σε σχέση µε
τα κτίρια και πιο συγκεκριµένα οι αρχες ενός
σωστου σχεδιασµού, τα εργαλεία του σχεδιασµού
αυτού. Παρατέθηκαν επίσης συστήµατα διαχείρισης
για την εξοικονόµηση ενέργειας και τα οφέλη απο
αυτήν καθώς επίσης ποιές οι βέλτιστες πρακτικές
και τι είναι η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων, ένα
όρος που θα µας απασχολήσει αρκετά στα επόµενα
χρόνια.

Απο αριστερά ο κος Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, ο κος
Μουσιόπουλος Νικόλαος Κοσµήτορας Πολυτεχνικής ΑΠΘ, ο κος Μπιρµπουτσούκης Γεώργιος Εκδότης, ο
κος Τζεκάκης Εµµανουήλ Καθηγητής ΑΠΘ Τµήµα Αρχιτεκτονικής, ο κος Μπίκας ∆ηµήτριος Καθηγητής ΑΠΘ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και ο κος Παπαδόπουλος Άγις Αν. Καθηγητής ΑΠΘ.

Στο χαιρετισµό που απηύθυνε ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της HELEXPO κος Θέµης Καρτσιώτης
ανέφερε τη σηµασία που έχει η οργάνωση τέτοιων
εκδηλώσεων που προάγουν τη γνώση πάνω σε
θέµατα σωστής και συµβατής µε το περιβάλλον
δόµησης. Σε αυτόν τον άξονα κινήθηκαν και δύο
θεµατικά αφιερώµατα στην 73η ∆ΕΘ αυτό της DOMISIS
και της ENERGYLAND.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες:
ΑΛΟΥΜΥΛ. Εταιρία παραγωγής προφίλ αλουµινίου,
POLYKEM, διανοµέας µονωτικών και εξειδικευµένων
δοµικών υλικών στην ελληνική αγορά, REHAU,
εταιρία που είναι κυρίαρχη στους τοµείς
τεχνολογίας οικοδοµής, εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
και βιοµηχανίας, TEGOLA CANADESE, εταιρία υλικών
δόµησης και στέγης.

Απο αριστερά ο κος Μπίκας ∆ηµήτριος Καθηγητής ΑΠΘ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ο κος
Μπιρµπουτσούκης Γεώργιος Εκδότης, ο κος Βιδάκης Νεκτάριος Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου, ο κος Καβάκας
Απόστολος Μηχανολόγος Μηχανικός MBA ALUMIL και ο κος Κουζιώρτης Ηλίας Αρχιτέκτων Μηχανικός
TEGOLA CANADESE.

Η Ηµερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του ΚΑΠΕ (Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) και της ΕΒΗΕ
( Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρικής Ενέργειας)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”
Η κατακλείδα των τριών ενοτήτων της ηµερίδας
είναι ότι στα επόµενα χρόνια αυτό που θα
απασχολήση κοινό, επαγγελµατίες και επιστήµονες
είναι η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων.

Απο αριστερά ο κος Αραβαντινός ∆ηµήτριος Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, η κα Αξαρλή Κλειώ Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ο κος Παπαµανώλης Νικόλαος Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Τµήµα
Αρχιτεκτόνων και ο κος Καστανάκης Εµµανουήλ Πρόεδρος ΕΒΗΕ.

Στην πρώτη ενότητα το πάνελ των οµιλιτών κατέληξε
ότι σύµφωνα µε τις νόρµες και του κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Ελλάδα θα πρέπει µεχρι
τέλη του 2008 να προβεί στη θέσπιση ενος σαφώς
καθορισµένου νοµικού πλαισίου για την ενεργειακή
ταυτότητα των κτιρίων ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών.
Η δεύτερη ενότητα της ηµερίδας κατέστησε σαφές
ότι η αγορά, µε τα προϊόντα της ήδη είναι έτοιµη να
δώσει λύσεις στη κατασκευή ενος κτιρίου µε
µειωµένες ενεργειακά απώλειες, αφού ήδη
κυκλοφορούν στην Ελλάδα πολλά προϊόντα
προσανατολισµάενα σε αυτό τον σκοπό.
Η τρίτη ενότητα κατέδειξε το µεγάλο ενδιαφέρον
του κοινού για αυτή την αγορά καθώς επίσης και την
αναγκαιότητα επιµόρφωσης του επιστηµονικού
δυναµικού γύρω απο την πιστοποίηση υλικών και κατασκευών µε µειωµένες ενεργειακά ανάγκες. Σε αυτό το τοµέα είναι
πολύτιµη η αρωγη του επιστηµονικού προσωπικού των πανεπιστηµίων που θα συµβάλλουν τα µέγιστα σε αυτόν τον τοµέα.

ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

33

∂π¢∏™∂π™

∂∫¢∏§ø™∂π™
∞∫√À™∆π∫∏ 2008

4ο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α

29 Σεπτεµβρίου µέχρι
1 Οκτωβρίου 2008
Ξενοδοχείο Ελισσώ

Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να απευθύνεστε:
- στην Ο.Ε. του Συνεδρίου
υπόψη Νικ. Μπάρκα,
e-mail:
acoustics2008@arch.duth.gr
-

στον Πρόεδρο του ΕΛΙΝΑ
καθηγητή κ. Αθ. Τροχίδη,
e-mail: trohidis@gen.auth.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008 παρουσιάζει τον παρακάτω
σύντοµο απολογισµό.
Οι τριήµερες εργασίες (29/9 – 1/10/2008) του Συνεδρίου της Ξάνθης ξεπέρασαν τις
συγκρατηµένες οργανωτικές προσδοκίες της επιτροπής:
• εγγράφηκαν 145 σύνεδροι, παρακολούθησαν τις επιµέρους συνεδρίες
σταθερά 65 – 80 άτοµα.
• πραγµατοποιήθηκαν 62 ανακοινώσεις και αντιπροσωπεύτηκαν σχεδόν όλα τα
ελληνικά Ιδρύµατα,
• καταγράφηκαν σηµαντικές διεθνείς συµµετοχές, µε προεξέχουσα την παρουσία
του καθηγητή κ. Jens Blauert, ως προσκεκληµένου οµιλητή,
• ανταλλάχθηκαν περίπου 700 email
Στην έκθεση εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών ακουστικής, που οργανώθηκε
παράλληλα µε τις συνεδρίες, συµµετείχαν συνολικά δέκα (10) εκθέτες
• Acoustic Science
• ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
• ALTO AE Ειδικά ∆οµικά Υλικά
• DynaDuct Noise Traps & Acoustics Panels
• ECOPHONE, Ακουστικές Οροφές – Panels
• EMA Εταιρία Μελετών Ακουστικής Ο.Ε.
• ISELCO HELLAS ΕΠΕ
• Α. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΕ Κέντρο ∆οµικών Υλικών
• QUALITY NORTH HELLAS
• SYSMA, Συστήµατα Μετρήσεων Ακριβείας
Την εκδήλωση υποστήριξαν ως χορηγοί οι εταιρίες
• περιοδικό ECON3
• Α. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΕ
• ECOPHONE της Rigips Hellas
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Για 3η συνεχή φορά η Conergy ΕΠΕ συµµετείχε στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση ΗΛΕΚΤΡΟtec &
Σαλόνι Φωτισµού 2008, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο EXPO
ATHENS στην Ανθούσα Αττικής, από τις 17 Οκτωβρίου 2008 έως και τις 20 Οκτωβρίου
2008.

4η ∆ιεθνή Έκθεση
ΗΛΕΚΤΡΟTEC και Σαλόνι
Φωτισµού 2008

Η εταιρία είχε την ευκαιρία να υποδεχθεί τους συνεργάτες της και να συζητήσει µαζί
τους τις τελευταίες εξελίξεις και τεχνολογίες στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας.

17 Οκτωβρίου µέχρι
20 Οκτωβρίου 2008
Expo Athens στην Ανθούσα
Αττικής
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Υπογραφή συµβολαίου µεταξύ της IBC SOLAR AG και της EVERGREEN SOLAR
ύψους 1,2 ∆ισεκατοµµυρίων $.
Marlboro, 15 Ιουλίου 2008
Η IBC SOLAR AG, µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
παγκόσµια κλίµακα, υπέγραψε πολυετές συµβόλαιο µε την EVERGREEN SOLAR για την
προµήθεια κρυσταλλικών πλαισίων.
Τα κρυσταλλικά πλαίσια θα κατασκευάζονται στις καινούργιες εγκαταστάσεις της
Evergreen στο Devens της Μασαχουσέτης, οι οποίες εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο και
έχουν παραγωγική δυνατότητα 160MW, καθώς και στο υπό κατασκευή εργοστάσιό της
που θα είναι έτοιµο το 2010.
«Είµαστε πολύ χαρούµενοι που ξεκινάµε µια πολύ σηµαντική και πολυετή συνεργασία
µε την IBC SOLAR. Το συµβόλαιο αυτό είναι το µεγαλύτερο συµβόλαιο που έχει
υπογράψει µέχρι σήµερα η εταιρία µας και ένα από τα µεγαλύτερα συµβόλαια µεταξύ
κατασκευαστή πλαισίων και προµηθευτή» δήλωσε ο κος Richard M.Feldt Πρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος της Evergreen Solar.
«Η ποιότητα έρχεται πάντα πρώτη στην IBC SOLAR» δήλωσε ο κος Udo Mohrstedt,
CEO της IBC SOLAR AG. «Σκοπός µας είναι να κάνουµε την χρήση της ηλιακής
ενέργειας προσιτή και ανταγωνιστική για τους πελάτες µας.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Evergreen είναι από τα υψηλότερης ποιότητας προϊόντα
στην αγορά. Με την ένταξη των προϊόντων της Evergreen στο portfolio της εταιρίας µας
µπορούµε να ανταπεξέλθουµε στην αύξηση της ζήτησης από τους πελάτες µας».

Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στην περιοχή Merzig-Fitten στη Γερµανία
Στην πρώην χωµατερή, στην περιοχή Merzig-Fitten στην Γερµανία η IBC SOLAR AG
εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστηµα για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Εγκαταστάθηκαν
17,200 πάνελ Trina και τρείς SMA Sunny Central 1000MV inverters τα οποία θα
παράγουν ηλεκτρισµό ισχύος 3MWp. Η λειτουργία του συστήµατος έχει
προγραµµατιστεί για τον ∆εκέµβριο του 2007. Με την ολοκλήρωσή του υπολογίζεται
ότι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 750 νοικοκυριών.

Με την ολοκλήρωσή της
επένδυσης υπολογίζεται ότι
θα καλύπτονται οι ανάγκες
σε ηλεκτρική ενέργεια 750
νοικοκυριών.

Σύντοµη περιγραφή των προδιαγραφών του συστήµατος
Τοποθεσία:
D – 66663 Merzig-Fitten
Χώρα:
Γερµανία
Είδος συστήµατος:
∆ιασυνδεδεµένο σύστηµα σε ανοικτή έκταση
Τεχνολογία:
Μονοκρυσταλλικά πάνελ
Τύπος πάνελ:
Trina TSM-170D,
Trina TSM-175D
Αριθµός πάνελ:
περίπου 17.200
Τύπος inverter:
SMA Sunny Central 1000MV
Αριθµός inverters:
3
Γωνία κλίσης:
30 °
Προσανατολισµός:
Νότιος
Ολοκλήρωση:
12/2007
Συνολική ισχύ
Παραγωγή ενέργειας:
Απόδοση σε kWh/kWp:
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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Νοµού Αχαΐας ανακοινώνει
την πραγµατοποίηση της 6ης
πανελλήνιας έκθεσης
αρχιτεκτονικού έργου που θα
πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα
τον Νοέµβριο του 2009, µε
τίτλο Walls.

Ο θεσµός των πανελληνίων εκθέσεων αρχιτεκτονικού έργου που από το 1994 και ανά
τρία χρόνια διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας έχει σαν κύριο στόχο
την προβολή της αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό. Η 6η πανελλήνια έκθεση στοχεύοντας
στην ίδια κατεύθυνση θα επιχειρήσει να αναδείξει και να προβάλει δηµόσια την
σηµασία του αρχιτεκτονικού έργου ως αποτελέσµατος µιας δηµιουργικής διαδικασίας
κατά την οποία υλοποιείται στον χώρο µια προσωπική άποψη, µια συλλογική θέση, ή η
απάντηση σε ευρύτερους προβληµατισµούς της κοινωνίας. Η επαναδιαπραγµάτευση
της σχέσης των αρχιτεκτόνων µε το ευρύ κοινό προϋποθέτει τέτοιου είδους
αναστοχαστικές διαδικασίες που θέτουν ερωτήµατα για τις προθέσεις των δηµιουργών
αλλά και την ίδια την αρχιτεκτονική πρακτική.
Η οµάδα των επιµελητών της 6ης πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου επιλέγει
ως µεθοδολογικό εργαλείο προβολής της αρχιτεκτονικής την έννοια του ορίου µέσα
από την οποία θα επιχειρήσει να αναλύσει και να αναδείξει τα έργα της έκθεσης. Το
όριο ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο χώρο, τα όρια ανάµεσα στον τεχνητό
κόσµο και τη φύση, τα όρια της ύλης απέναντι στην άυλη διάσταση της πληροφορίας,
οι αρχιτέκτονες τις τελευταίες δεκαετίες διαπραγµατεύονται όρια, νοητά και υλικά. Η
6η πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου στοχεύει στην επισήµανση αυτής της
κριτικής διάστασης της αρχιτεκτονικής ως διαδικασίας που αµφισβητεί υπάρχουσες
ταξινοµήσεις, δηµιουργικά ανατρέπει όρια και αντιπροτείνει νέες χωρικές
πραγµατικότητες.
Έχοντας ως στόχο την δηµοσιοποίηση της αρχιτεκτονικής σε ένα κοινό µη
αρχιτεκτόνων η οµάδα των επιµελητών σε συντονισµό µε εξειδικευµένους συνεργάτες
στην επικοινωνία και προβολή, θέτει ως όνοµα της συγκεκριµένης διοργάνωσης το
Walls, όρο άµεσα αντιληπτό από όλους ως κατεξοχήν αρχιτεκτονικό στοιχείο που
εµπεριέχει ταυτόχρονα σε ένα βαθύτερο επίπεδο ανάγνωσης σύνολη την
προβληµατική του ορίου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας προσκαλεί τους αρχιτέκτονες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να συµµετάσχουν στην έκθεση µε έργα τους
υλοποιηµένα ή µη που διαχειρίζονται αρχιτεκτονικά την έννοια του ορίου.
Από τα έργα που θα υποβληθούν, εξαµελής κριτική επιτροπή θα επιλέξει εκείνα που
διαπραγµατεύονται δηµιουργικά την έννοια του ορίου προτείνοντας µέσα από τον
σχεδιασµό του χώρου επαναπροσδιορισµούς των οποιασδήποτε µορφής
οριοθετήσεων.
Η επιτροπή επιλογής των έργων αποτελείται από τους:
• Νίκος Γεωργιάδης
Αρχιτέκτων, ανεξάρτητος ερευνητής στην ψυχαναλυτική θεωρία,
ιδρυτικό µέλος του γραφείου Anamorphosis.
• Κωνσταντίνος Θόρβαλτ Μπάρλας
Αρχιτέκτων, υπεύθυνος της οµάδας επιµελητών της 6ης πανελλήνιας έκθεσης
αρχιτεκτονικού έργου, µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας.
• Αθανάσιος Σπανοµαρίδης
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών.
• Βάνα Τεντοκάλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
• Νικόλας Τραβασάρος
Αρχιτέκτων, ∆ιδάσκων UCL Bartlett.
• Παναγιώτης Τουρνικιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
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Η οµάδα της διοργάνωσης θα επιµεληθεί τον τρόπο έκθεσης των έργων έτσι ώστε κατά
την κρίση της να αναδειχθεί µε την µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια ο τρόπος µε τον
οποίο το κάθε έργο απαντά στην προβληµατική του ορίου.
Η οµάδα της διοργάνωσης αποτελείται από τους:
• Κωνσταντίνος Θόρβαλτ Μπάρλας
Αρχιτέκτων, ΑΠΘ, MA AA London.
Υπεύθυνος της διοργάνωσης
• Σοφία Ιωαννίδη
Αρχιτέκτων, Πανεπιστήµιο Πατρών.
• Μυρτώ Κιούρτη
Αρχιτέκτων, ΕΜΠ, MSc Columbia New York, υπ. διδ. ΕΜΠ.
• ∆ήµητρα Νικολακοπούλου
Αρχιτέκτων, ΑΠΘ.
• Μαρία Σκούρα
Αρχιτέκτων, Πανεπιστήµιο Πατρών.
• Άρτεµις Φραδέλου
Αρχιτέκτων, Πανεπιστήµιο Πατρών.
• Παρθενόπη Χρυσανθοπούλου
Αρχιτέκτων, ΕΜΠ, υπ. Ma Πανεπιστήµιο Πατρών.
• Γιάννης Πανταζόπουλος
Αρχιτέκτων, Αρχιτεκτονική Σχολή Φλωρεντίας, Ma Ινστιτούτο Πολεοδοµίας Paris VIII.
Σύµβουλος της διοργάνωσης
• Σήφης Φανουράκης
Αρχιτέκτων, Αρχιτεκτονική Σχολή Βενετίας, MSc Ιόνιο Πανεπιστήµιο, υπ. ∆ιδ. ΕΜΠ.
Σύµβουλος της διοργάνωσης
• Γιώργος Ελεζόγλου
Αρχιτέκτων, Αρχιτεκτονική Σχολή Νάπολης.
Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης κρίνοντας ότι το ιδιαίτερα σηµαντικό έργο που
παράγεται στις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας πρέπει να παίρνει δηµόσια προβολή,
προτίθεται να διοργανώσει ταυτόχρονα µε την κεντρική έκθεση, παράλληλες εκθέσεις
για την παρουσίαση επιλεγµένων από τις αρχιτεκτονικές σχολές, αντιπροσωπευτικών
φοιτητικών θεµάτων που διαπραγµατεύονται το ζήτηµα του ορίου.
Για την υποβολή των συµµετοχών οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποστείλουν µέχρι τις
20 Ιανουαρίου τα έργα τους στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας. Για την έγκυρη
υποβολή των συµµετοχών οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να προµηθευτούν το εγχειρίδιο
των όρων συµµετοχής στην έκθεση έτσι ώστε να αποστείλουν το υλικό στην ειδική
ψηφιακή µορφή και να συµπληρώσουν τις απαιτούµενες αιτήσεις.

Το εγχειρίδιο όρων
συµµετοχής στην έκθεση θα
υπάρχει στην ιστοσελίδα του
συλλόγου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.sana.gr/exhibition2009. µετά τις 24/11/2008. Το
εγχειρίδιο µπορεί να
προµηθευτεί κανείς και από
τα γραφεία του συλλόγου:
Τριών Ναυάρχων 40
Πάτρα
δεύτερος όροφος
Ηµέρες:
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Ώρες: 10.30-13.00

περισσότερες πληροφορίες
Γιώτα Χρυσανθακοπούλου
γραµµατέα του συλλόγου
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
10.30-13.00
τηλ.: 2610-310478
walls@sana.gr
ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008
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Το µεγαλύτερο Φ/Β πάρκο στη Ν. Κορέα
Πριν από µερικούς µήνες ολοκληρώθηκε µε υλικά Conergy και σε χρόνο ρεκόρ
(9 µήνες & 6 µήνες πριν από το επίσηµο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου) η
εγκατάσταση του µεγαλύτερου Φ/Β στο SinAn στη Νότια Κορέα, συνολικής ισχύος
19,6MW.
Το Φ/Β πάρκο βρίσκεται νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Κορέας (Σεούλ) και
αποτελεί το µεγαλύτερο Φ/Β πάρκο µε συστήµατα trackers παγκοσµίως.
Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η συµφωνία της Conergy Κορέας για επέκταση του ήδη
εγκατεστηµένου πάρκου κατά 4,35MW. Η επέκταση αυτή έχει προϋπολογιστεί περίπου
στα 20 εκατ.€, ενώ το πάρκο που ήδη λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2008 κόστισε
90 εκατ.€. Η επέκταση του µεγαλύτερου σε ισχύ φωτοβολταϊκού πάρκου της Ασίας σε
24MW αναµένεται να έχει πλήρως διασυνδεθεί µε το δίκτυο πριν το τέλος της χρονιάς.
Όταν λειτουργήσει πλήρως προβλέπεται να παράγει ετησίως 33.000MWh,
προµηθεύοντας µε ρεύµα 7.200 νοικοκυριά. Η έκταση του πάρκου καλύπτει περίπου
720.000m2 και είναι ίση µε 96 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το πάρκο των 24MW από µόνο
του αναµένεται να περιορίσει κατά 24.000 τόνους τις εκποµπές CO2 ετησίως, το οποίο
ισοδυναµεί µε φύτευση 168.000 δέντρων.

H Conergy πιάνει το στόχο του 1GW
Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων Φ/Β εγκαταστάσεων στην Ισπανία και τη Νότια
Κορέα, ο Όµιλος Conergy, από την ίδρυση του και µέχρι σήµερα, έχει πουλήσει
περισσότερο από 1GW σε ανανεώσιµη ενέργεια ανά τον κόσµο. Το γεγονός αυτό,
καθιστά την Conergy ως έναν από τους µεγαλύτερους προµηθευτές ηλιακής ενέργειας
& άλλων ανανεώσιµων πηγών, στην Ευρώπη. Από αυτό το 1GW εγκατεστηµένης ισχύος,
τα 400ΜWs προέρχονται από εγκατεστηµένα συστήµατα της ίδιας της εταιρίας.
800ΜW προέρχονται από Φ/Β εγκαταστάσεις παγκοσµίως (το οποίο αντιστοιχεί στο
1/5 της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στη Γερµανία) ενώ 200MW από αιολικές
εγκαταστάσεις.
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Φ/Β σύστηµα 100 kWp στην Καλαµάτα
Η Conergy ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεµένου µε το
δίκτυο φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής ισχύος 98,44 kWp σε ανοιχτή έκταση
στη θέση Παλαιοκάµινα του ∆ήµου Αιπείας Νοµού Μεσσηνίας. Η εγκατάσταση
πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΙΓΙΝΗΣ O.E., συνεργάτη της
Conergy στην Ελλάδα.
Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε µε Φ/Β πλαίσια τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου
και περιλαµβάνει:
• 428 Φ/Β πλαίσια Conergy PowerPlus PP230P
• 12 µετατροπείς SMA Sunny Mini Central SMC 7000HV
• Σύστηµα στήριξης από την Conergy (24 Conergy Solar Gigant II)
Ο Φ/Β σταθµός παράγει ετησίως 126,4MWh ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγεί σε
εξοικονόµηση CO2 κατά 130,2 τόνους. Το σύστηµα συνδέθηκε µε το δηµόσιο ηλεκτρικό
δίκτυο στις 2 Σεπτεµβρίου.
Φ/Β σύστηµα 5kWp στην Κρήτη
Τον Ιούνιο του 2008, η Conergy ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεµένου
µε το δίκτυο φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής ισχύος 5kWp στο Ηράκλειο
Κρήτης. Η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία EnTec, συνεργάτη της
Conergy στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων
πραγµατοποιήθηκε σε πέργολα στην οροφή κτιρίου.
Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε µε Φ/Β πλαίσια τεχνολογίας µονοκρυσταλλικού πυριτίου
και περιλαµβάνει:
• 22 Φ/Β γεννήτριες τύπου Conergy PowerPlus PP220M
• 1 αντιστροφέα Conergy IPG 5000 vision
• Σύστηµα στήριξης Conergy SunTop III
• Σύστηµα επιτήρησης Conergy SunReader
Το συγκεκριµένο σύστηµα αναµένεται να συνδεθεί µε το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο το
Σεπτέµβριο του 2008.
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REHAU

Σύστηµα Γεωθερµίας REHAU - RAUGEO
REHAU
Οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας είναι
ανεξάντλητες.

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ανεξάντλητες, φιλικές προς το περιβάλλον και
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες από οικονοµικής πλευράς. Εποµένως εδώ και χρόνια οι
επιλογές των ιδιοκτητών κατασκευαζόµενων δοµικών έργων, των σχεδιαστών και των
αρχιτεκτόνων κλίνουν προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, η σηµασία της
γεωθερµίας αυξάνεται διαρκώς.
Η γηγενής θερµότητα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά από βάθος περίπου
2m. Ήδη σε βάθος από 18m επικρατεί διαρκής θερµοκρασία 12 - 16°C, η οποία κάθε
100m βάθος αυξάνεται κατά 3-5°C περίπου,
Οι κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες RAUGEO από PE-Xa προσφέρουν τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:
• Τουλάχιστον 75% της ενέργειας λαµβάνεται από το έδαφος.
• Χωρίς συνδέσεις συγκόλλησης στο έδαφος, εποµένως υψηλή λειτουργική
ασφάλεια.
• Χάρη στο υλικό PE-Xa µηδενικός κίνδυνος δηµιουργίας εντοµών και αυλακώσεων.
• Βάση γεωεναλλάκτη προστατευµένη µέσω ειδικής ρητίνης για βέλτιστη ασφάλεια
κατά την τοποθέτηση στην οπή διάτρησης.
• Απλή τοποθέτηση ακόµα και σε στενές οπές διάτρησης.
• ∆υνατότητα συσσώρευσης θερµότητας έως 95°C.
• Οικονοµική θέρµανση και ψύξη µέσω του εδάφους.
• Ο γεωεναλλάκτης RAUGEO από PE-Xa είναι εξαιρετικά ασφαλής κατά τη λειτουργία,
καθώς είναι αδύνατο να παρουσιαστεί κίνδυνος διαρροής στα σηµεία συγκόλλησης
ή σε άλλες συνδέσεις στη βάση του.
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασίες έως 95°C, εποµένως ο γεωεναλλακτης
RAUGEO από PE-Xa µπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς αποθήκευσης θερµότητας.
• Ο γεωεναλλάκτης RAUGEO από PE-Xa µπορεί να συνδεθεί µέσω
ηλεκτροσυγκόλλησης ή µέσω των σωληνοειδών περιβληµάτων REHAU που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
• ∆υνατότητα χρήσης σε βάθος έως 300m.
• Για θέρµανση σε συνδυασµό µε αντλία θερµότητας.
• Free-cooling (παθητική ψύξη του κατοικήσιµου χώρου).
• Ιδανική επιλογή για συνδυασµό µε θέρµανση /ψύξη επιφανειών σε κατοικίες.
• Αποτροπή δηµιουργίας πάγου και συσσώρευσης χιονιού σε εξωτερικές ελεύθερες
επιφάνειες.
• ∆υνατότητα συσσώρευσης θερµότητας.
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REHAU

Το σωστό φρεάτιο
για κάθε χρήση

Ο οριζόντιος γεωεναλλάκτης RAUGEO collect από PE-Xa προσφέρει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τουλάχιστον 75% της ενέργειας λαµβάνεται από το έδαφος.
Λόγω του υλικού PE-Xa µηδενικός κίνδυνος δηµιουργίας εντοµών και αυλακώσεων.
Μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας των σωλήνων PE-Xa.
∆εν απαιτείται αντικατάσταση δαπέδου.
Ελάχιστα λειτουργικά έξοδα και υψηλή αποτελεσµατικότητα.
∆εν απαιτείται άδεια εγκατάστασης, όταν τοποθετείται επάνω από τη στάθµη των
υπόγειων υδάτων.
∆υνατότητα οικονοµικής τοποθέτησης µε τη µέθοδο της ταφής.
Οικονοµική αξιοποίηση θερµότητας από το έδαφος.
Ευελιξία και εύκολη τοποθέτηση.
∆υνατότητα τοποθέτησης χωρίς να απαιτείται η λήψη προληπτικών µέτρων, όταν
επικρατούν θερµοκρασίες παγετού.
Ιδιαίτερα µεγάλη διάρκεια ζωής ακόµα και υπό υψηλό φορτίο λειτουργίας.
PE-Xa plus µε επίστρωση φραγής οξυγόνου, χωρίς κίνδυνο διάβρωσης των
χαλύβδινων µερών.
Χρήση σε µεγάλες επιφάνειες (200m²).
Για θέρµανση σε συνδυασµό µε αντλία θερµότητας.
Ιδανικό σε συνδυασµό µε τεχνολογίες θέρµανσης επιφανειών.
∆υνατότητα τοποθέτησης σε πετρώδη δάπεδα χωρίς στρώµα άµµου χάρη στο υλικό
PE-Xa.
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IBC SOLAR

Όµιλος εταιριών IBC
IBC SOLAR AG

IBC SOLAR A.E.

EVERGREEN SOLAR

Από την ίδρυσή της το 1982, η IBC SOLAR AG δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον
τοµέα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Επί του παρόντος ο Όµιλος εταιριών IBC
προµηθεύει την παγκόσµια αγορά µε υψηλής απόδοσης συστήµατα όλων των
µεγεθών, από οικιακή χρήση µέχρι µεγάλα Φ/Β πάρκα, µε θυγατρικές στην Ευρώπη
και την Ασία. Μέχρι σήµερα ο Όµιλος έχει εγκαταστήσει 50.000 φωτοβολταϊκά
συστήµατα παγκοσµίως συνολικής ισχύος άνω των 350 MW.

Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και αποτελεί κοινοπραξία της
γερµανικής IBC SOLAR AG µε ποσοστό 51% και των κυπριακών NPLanitis µε ποσοστό
25% και LM Solar µε ποσοστό 24%. Στόχος της είναι να αποτελέσει έναν από τους
κυρίαρχους προµηθευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων και λύσεων στην ταχέως
αναπτυσσόµενη Ελληνική αγορά, βασιζόµενη στην τεχνογνωσία και την ευρεία γκάµα
προϊόντων και υπηρεσιών της IBC Solar παγκοσµίως, καθώς και στο συνεχώς
διευρυνόµενο δίκτυο πωλήσεων στην τοπική αγορά.

H EVERGREEN SOLAR αναπτύσσει κατασκευάζει και εµπορεύεται φωτοβολταϊκά
προϊόντα χρησιµοποιώντας τη δική της, χαµηλού κόστους κατασκευαστική τεχνολογία.
Η ευρεσιτεχνία του δισκίου πυριτίου (wafer) της, γνωστή ως String Ribbon,
χρησιµοποιεί κατά πολύ λιγότερο πολυκρυσταλικό πυρίτιο σε σχέση µε τη συµβατική
µέθοδο. Τα προϊόντα της Evergreen παρέχουν αξιόπιστη και καθαρή
περιβαλλοντολογικά ηλεκτρική ενέργεια για οικιακές και επαγγελµατικές εφαρµογές
παγκοσµίως.
Το Evergreen Solar® είναι κατοχυρωµένο σήµα και το String Ribbon™ σήµα της
Evergreen Solar, inc.

46

ÙÂ‡¯Ô˜ 4



¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Ιστορική Αναδροµή
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Ηγετική παρουσία
στην ελληνική
αγορά χρωµάτων και
το όραµά να πρωτοπορεί

Το 1932 ιδρύεται η ετερόρρυθµος εταιρία «∆ρ. Στέφανος ∆. Πατέρας και Σία» µε τον
διακριτικό τίτλο «ΒΙΒΕΧΡΩΜ» από τον Στέφανο ∆ιαµαντή Πατέρα και άλλα µέλη της
γνωστής οικογένειας εφοπλιστών, µε σκοπό τη βιοµηχανική παραγωγή, επεξεργασία,
εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωµάτων και πλαστικών
υλών.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ εγκαθίσταται στο πρώτο της εργοστάσιο στη Νίκαια, σε οικόπεδο 2,5
στρεµµάτων.

και να αποτελεί
σηµείο αναφοράς.

Εδώ ξεκινάει η δυναµική και δηµιουργική πορεία της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, που θα γίνει η πρώτη
βιοµηχανία στον κλάδο των χρωµάτων και µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της
χώρας.
Το 1964-1965 κτίζεται το νέο εργοστάσιο της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στη Μάνδρα, σε έκταση 100
στρεµµάτων και µεταφέρεται σ’ αυτό η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας.
Το 1972 η ΒΙΒΕΧΡΩΜ µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρία µε κεφάλαιο 55.000.000
δραχµές.
Το διεθνές πρόσωπο της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Τον Αύγουστο του 1990 η ΒΙΒΕΧΡΩΜ κάνει το επόµενο καθοριστικό για την µελλοντική
της εξέλιξη βήµα. Γίνεται µέλος της NOBEL INDUSTRIES µίας από τις µεγαλύτερες
βιοµηχανίες χρωµάτων της Ευρώπης και της CHEMAGRA που αντιπροσωπεύει οµάδα
διεθνών επενδυτών.
Στις αρχές του 1994 η NOBEL INDUSTRIES συγχωνεύεται µε την AKZO SA, τον
ολλανδικό γίγαντα στα χηµικά και δηµιουργείται η AKZO NOBEL, η µεγαλύτερη εταιρία
χρωµάτων στον κόσµο και µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παγκόσµια στον κλάδο
των χηµικών.
Η αλλαγή αυτή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΒΙΒΕΧΡΩΜ έδωσε στην εταιρία διεθνή
εικόνα και την ικανότητα να αναπτύσσει, να παράγει και να προωθεί τα πλέον
εξελιγµένα και πρωτοπόρα προϊόντα στην ελληνική αγορά.
Έτσι, σήµερα η ΒΙΒΕΧΡΩΜ -ενεργό µέλος της ΑkzoNobel-, από την ηγετική θέση που
σταθερά κατέχει στην ελληνική αγορά, συνεχίζει την ανοδική της πορεία µε µοντέρνα
οργάνωση, δυναµική οµάδα διοίκησης και ένα σηµαντικό ανθρώπινο δυναµικό 270
εργαζοµένων.

Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης
στελεχωµένο από
εξειδικευµένους επιστήµονες

Το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στεγάζονται στην ιδιόκτητη
έκταση της εταιρίας στη Μάνδρα Αττικής. Για την εξυπηρέτηση της Βόρειας Ελλάδας
λειτουργεί υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, ενώ για την εξυπηρέτηση της
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ και αποτελεσµατικό
δίκτυο διανοµής µε περισσότερα από 2.000 σηµεία πώλησης.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ δραστηριοποιείται στο χώρο των χρωµάτων και παράγει µία πλήρη σειρά
προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς για
οικοδοµικά χρώµατα, ειδικά χρώµατα για τις βιοµηχανίες, καθώς και βερνίκια και
λάκκες επιπλοποιίας.
Είναι η πρώτη σε πωλήσεις βιοµηχανία χρωµάτων στην Ελλάδα, µε σταθερά
αναπτυσσόµενη εξαγωγική δραστηριότητα. Το 2007 οι πωλήσεις της έφθασαν τα €
71εκ. και τα κέρδη της προ φόρων τα € 16.7εκ.
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Για την υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρίας γίνονται συστηµατικές επενδύσεις σε
κτίρια, εξοπλισµό, πληροφορική, συστήµατα υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος, µε παράλληλη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Τηρώντας τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης παράγει προϊόντα φιλικότερα στο χρήστη
και στο περιβάλλον µέσα από κατάλληλο σχεδιασµό και σύγχρονη τεχνολογία
παραγωγής. Έχει κάνει σηµαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό και την
εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων κλειστών συστηµάτων παραγωγής, καθώς και για την
εφαρµογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στη διαχείριση των αποβλήτων της και την
εξοικονόµηση φυσικών πόρων.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι η πρώτη βιοµηχανία χρωµάτων στην Ελλάδα που ακολουθεί
πολιτική Ολικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και σε όλο το φάσµα των
δραστηριοτήτων της. Η εταιρία εφαρµόζει Συστήµατα ∆ιαχείρισης για την Ποιότητα, το
Περιβάλλον, την Υγιεινή & την Ασφάλεια στην εργασία, σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ΟHSAS 18001 και τον ευρωπαϊκό κανονισµό ΕMAS.
Για τις σύγχρονες πολιτικές που εφαρµόζει, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ βραβεύθηκε το 2005 από το
Ε.Β.Ε.Α. µε το Βραβείο «Επιχείρηση & Περιβάλλον», ενώ τον Μάιο του 2006 κέρδισε
τα βραβεία «Εφαρµογής Συστηµάτων ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας» του Ε.Β.Ε.Α. και το
1ο «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» του ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Πρόσφατα η
εταιρεία κατέκτησε και το δεύτερο επίπεδο διάκρισης «Recognized for Excellence”
του επιχειρηµατικού µοντέλου αριστείας EFQM, καθώς και την «Εθνική ∆ιάκριση
Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι βραβεύσεις αυτές δικαιώνουν τη 76χρονη ηγετική παρουσία της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στην
ελληνική αγορά χρωµάτων και το όραµά της να πρωτοπορεί και να αποτελεί σηµείο
αναφοράς τόσο για τα προϊόντα της όσο και για το έµπρακτο ενδιαφέρον της για τους
εργαζόµενους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συγκινούν

Ανάπλαση Πλατείας Λαού Ελευσίνας

Πρόγραµµα Αναδάσωσης
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ADLER

Βερνίκια για όλες τις επιφάνειες
ADLER
Από το παλιό
φτιάχνουµε νέο από το νέο
φτιάχνουµε παλιό:
Προϊόντα ξυλοπροστασίας
του οίκου ADLER

Το καλοκαίρι είναι η εποχή του βαψίµατος: η ADLER, µε κορυφαία προϊόντα, ικανοποιεί
τις ανάγκες των µοντέρνων κατασκευαστών. Το φυσικό γκρι βερνίκι PULLEX
Silverwood φροντίζει για µία οµοιόµορφη πατιναρισµένη εµφάνιση, το PULLEX
Renoviersystem αναδεικνύει την οµορφιά του παλιού ξύλου. Όποιος προτιµά φυσική
επιφάνεια, µπορεί να χρησιµοποιήσει το PULLEX Holzöl. Και βέβαια για χρωµατιστές
επιφάνειες το PULLEX Color είναι η δανική λύση.
Ξύλο µε εµφάνιση παλιού τύπου µε το PULLEX Silverwood
Σε συνεργασία µε γνωστούς αυστριακούς αρχιτέκτονες η ADLER µε το προϊόν PULLEX
Silverwood κατάφερε να κάνει εντυπω-σιακό βήµα. Είναι δυνατόν να επεξεργαστούµε
µε τέτοιο τρόπο το ξύλο, ώστε να διατηρήσει τον χαρακτήρα παλαιού τύπου, να δείχνει
όµορφα ασηµί πατιναρισµένο και παράλληλα να είναι προστατευµένο από κυάνωση,
µούχλα και έντοµα. Ήδη µετά από ένα ως δύο χρόνια εξαφανίζεται ο ελαφρύς καφέ
χρωµατισµός του ξύλου και το ξύλο διατηρεί µία φίνα ασηµίζουσα εµφάνιση. Η
εξαιρετική ρουστίκ εµφάνιση φαίνεται ιδιαίτερα σε κωνοφόρα ξύλα που έχουν
πριονιστεί, τριφτεί µε βούρτσα. Με το PULLEX Silverwood η ADLER κλείνει ένα µεγάλο
κενό όχι µόνο στον τοµέα της φυσικής, ρουστίκ εµφάνισης αλλά ακόµα και στην
µοντέρνα οικοδοµή. Σε πολυάριθµα σχέδια – όπως πρόσφατα στα οικοδοµικά
συγκροτήµατα Samer και Möls στο Ζάλτσµπουργκ ή τη νέα εκκλησία της οµάδας
αρχιτεκτόνων Luger και Maul στην Ουαλία – το PULLEX Silverwood χρησιµοποιήθηκε
µε απόλυτη επιτυχία.
Άχρωµο και λάρυξ
Για να µην γκριζάρει το ξύλο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το PULLEX Holzöl. H
ADLER σας προσφέρει µία λύση για κάθε κατασκευαστή που θέλει να διατηρήσει τη
φυσική όψη του ζωντανού υλικού ξύλου, ταυτόχρονα όµως προσφέρει πολύ καλή
προστασία από τις καταπονήσεις του καιρού µε ένα υλικό σε συµφέρουσα τιµή. Το
PULLEX Holzöl είναι ένα αποτελεσµατικό λάδι το οποίο καθυστερεί το γκριζάρισµα του
ξύλου και φροντίζει για µία καλοδιατηρηµένη και όµορφη όψη. Με «συντελεστή
προστασίας από τον ήλιο 100» το φυσικό Holzöl διαφυλάσσει τις προσόψεις και πολλές
άλλες επιφάνειες από τις αρνητικές συνέπειες των ακτινών UV. Για χρήστες που δεν
χρειάζονται µεγάλες ποσότητες υπάρχει το άχρωµο Holzöl βούτας. Το λάδι αυτό είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευαστές οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν το φυσικό
χρώµα του ξύλου λάρυξ. Μέσω των ελαφρών χρωστικών του λαδιού διορθώνονται
τυχόν δυσχρωµίες του υποστρώµατος. Και µε ένα φρεσκάρισµα µετά από ένα χρόνο
χαρίζει στην επιφάνεια µία φυσική όµορφη εµφάνιση!
Λίφτινγκ για παραµεληµένες επιφάνειες
Ακόµα και σε περίπτωση που έχουµε καιρό να περιποιηθούµε τις επιφάνειές µας,
υπάρχει µία λύση: το σύστηµα ανακαίνισης PULLEX Renoviersystem µεταµορφώνει το
παλιό παραµεληµένο ξύλο σε ένα νέο γυαλιστερό. Και όλο αυτό χωρίς το κουραστικό
τρίψιµο. Το παλιό ξύλο τρίβεται µόνο ελαφρά µε τη βούρτσα. Το αστάρι εµποτισµού –
χρώµα ανακαίνισης PULLEX IG Renovierfarbe εισχωρεί βαθιά στο ξύλο και το
προστατεύει από κυάνωση, µούχλα και προσβολή εντόµων. Ταυτόχρονα το χρώµα
ανακαίνισης δηµιουργεί το κατάλληλο υπόστρωµα για ένα πέρασµα µε PULLEX Top
στον επιθυµητό χρωµατισµό, γιατί δεν καλύπτει τα «νερά» του ξύλου και αφήνει έτσι
να φαίνεται ο χαρακτήρας του κάθε ξύλου. Καταπονηµένες από τον καιρό και άσχηµες
προσόψεις δεν πρέπει να παραµείνουν πλέον παλιές και άσχηµες. Η νεότερη
καινοτοµία του οίκου ADLER βοηθάει ώστε οι παραµεληµένες επιφάνειες να γίνονται
καινούργιες και προσφέρει σε αυτούς που βάφουν όσο και σε αυτούς που κατοικούν
µία απλή και εύκολη δυνατότητα ανακαίνισης.
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Θάρρος στο χρώµα
Όποιος προτιµά χρωµατιστές επιφάνειες, υπάρχει το PULLEX Color. To καλυπτικό
πέρασµα εντυπωσιάζει µε τον καλό του χρωµατισµό και την αντοχή στον καιρό και µε
ένα επιπλέον ασυνήθιστο χαρακτηριστικό. Το προϊόν µειώνει το διαλυτικό µέσο,
ελεύθερο από βιοκτόνες ουσίες και ανταποκρίνεται έτσι ήδη από τώρα στις οδηγίες
VOC για το έτος 2010! Ιδιαίτερα καλό είναι το βάψιµο και η εξυγίανση του παλιού,
µουχλιασµένου ξύλου που έχει περαστεί µε λαδοµπογιά – σε επενδύσεις ή ξύλινα
σπίτια κτλ.
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Οικολογικά Χρώµατα
ΒΙΒΕΧΡΩΜ

NEOPAL ECO ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
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.

Το NEOPAL ECO είναι

Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό, σε µεγάλο
αριθµό αποχρώσεων µέσω του συστήµατος
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

Πιστοποιηµένο µε το
Οικολογικό σήµα
(Eco-label) "Μαργαρίτα"
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
AQUACHROM ECO ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ
ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
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.
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REHAU

Ηλιακά Συστήµατα REHAU - SOLECT
REHAU
Επένδυση στο µέλλον

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται αργά, αλλά σταθερά. Εποµένως, είναι αναγκαία η
αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, η ηλιακή ενέργεια προσφέρει
τις περισσότερες δυνατότητες. Είναι άφθονη, δωρεάν και η χρήση της συµβάλλει στην
εξοικονόµηση των πολύτιµων καυσίµων. Σε χρονικό διάστηµα µισής ώρας η ηλιακή
ακτινοβολία που προσπίπτει στη γη είναι τόση, ώστε θα µπορούσε δυνητικά να
καλύψει τη συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας παγκοσµίως. Στην κεντρική
Ευρώπη η ηλιοφάνεια είναι επαρκής, ώστε η ανάλογη εκπεµπόµενη θερµότητα να
µπορεί να αξιοποιηθεί ωφέλιµα.
Σκεφτείτε το µέλλον σήµερα! ∆ηµιουργήστε τον δικό σας «ενεργειακό σταθµό», στη
σκεπή του σπιτιού σας, µε µια ηλιακή εγκατάσταση REHAU. Όσο αυξάνονται οι τιµές
ενέργειας, τόσο αποδεικνύεται η χρησιµότητα της ηλιακής θερµότητας. Εάν
προτιµήσετε την ηλιακή ενέργεια, ουσιαστικά αποφασίζετε να χρησιµοποιήσετε την
οικονοµικότερη και καθαρότερη µορφή ενέργειας. Αυτό σηµαίνει καθηµερινή
εξοικονόµηση κόστους, µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και εποµένως
σηµαντική συµβολή στη µείωση των εκποµπών CO2, προστατεύοντας το περιβάλλον
για τις µελλοντικές γενιές.
Η REHAU προσφέρει υψηλής ποιότητας συστήµατα και κατασκευαστικές λύσεις για
αποτελεσµατική αξιοποίηση της ενέργειας.
Η REHAU, µε τη µοναδική ποικιλία προϊόντων που διαθέτει, κατέχει ηγετική θέση στην
Ευρώπη προσφέροντας λύσεις βασισµένες σε πολυµερή υλικά για την τεχνολογία
κατασκευής κατοικιών και κτιρίων γενικότερα. Με βάση την εµπειρία µας, µπορούµε
να προσφέρουµε συγκεκριµένες λύσεις οικολογικής δόµησης µε αποτελεσµατική
αξιοποίηση της ενέργειας. Επωφεληθείτε από αυτά τα πλεονεκτήµατα, επιλέξτε τα
ηλιακά συστήµατα SOLECT και κάντε ένα βήµα προς το µέλλον.
Η REHAU σας προσφέρει ολοκληρωµένες, αποτελεσµατικές
λύσεις µε τις οποίες µπορείτε να υλοποιήσετε όλα σας τα
σχέδια, είτε πρόκειται για συνδυασµένη εγκατάσταση
θέρµανσης νερού χρήσης και υποστήριξης του συστήµατος
θέρµανσης είτε για απλή εγκατάσταση νερού χρήσης.
Τα συστήµατα REHAU ενσωµατώνονται εύκολα τόσο σε
νεόδµητα όσο και σε ανακαινισµένα κτίρια. Επιπλέον µπορείτε
να επωφεληθείτε και από κρατικά προγράµµατα επιδοτήσεων,
τα οποία υποστηρίζουν την επιλογή αυτής της σύγχρονης,
αξιόπιστης τεχνολογίας που αποτελεί βέβαιη επένδυση σε
βάθος χρόνου.
- Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για τη θέρµανση νερού
χρήσης έως και 70 %.
- Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για τη θέρµανση νερού
χρήσης και την υποστήριξη του συστήµατος θέρµανσης έως
και 35 %.
- ∆υνατότητα συνδυασµού µε διάφορα συστήµατα παραγωγής
θερµότητας, όπως π.χ. λέβητες πετρελαίου, καυστήρες
αερίου, αντλίες θερµότητας και λέβητες στερεής καύσιµης
ύλης.
- Μέγιστη απόδοση και αξιοποίηση ενέργειας σε συνδυασµό
µε τη θέρµανση δαπέδου REHAU.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Οι ηλιακοί συλλέκτες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και τη
µετατρέπουν σε θερµότητα η οποία µεταφέρεται σε ένα ρευστό
µεταφοράς θερµότητας. Αυτό το ρευστό αντλείται µέσω ενός
συστήµατος σωλήνων, καταλήγει σε ένα θερµοδοχείο, θερµαίνει το
νερό εντός του δοχείου και επιστρέφει κρύο στους συλλέκτες.
Έτσι, µπορεί να µεταφέρει κατ’ επανάληψη την ηλιακή
ακτινοβολούµενη ενέργεια.
Όσο υπάρχει διαθέσιµη ωφέλιµη θερµότητα στους συλλέκτες,
ο ελεγκτής διατηρεί την αντλία σε λειτουργία. Κατά τους χειµερινούς
µήνες, ο λέβητας χρησιµοποιείται εναλλακτικά για συµπληρωµατική
θέρµανση. Αναλόγως του συστήµατος, το ζεσταµένο νερό διατίθεται
ως νερό χρήσης ή για θέρµανση.
Οι συλλέκτες REHAU SOLECT διατίθενται σε τρεις παραλλαγές:
Συλλέκτης µε ενιαίο πλαίσιο, συλλέκτης µε πλαίσιο - προφίλ ή
συλλέκτης πρόσοψης. Αναλόγως των αναγκών – απλή θέρµανση νερού
χρήσης ή συνδυασµένη θέρµανση νερού χρήσης και υποστήριξη του
συστήµατος θέρµανσης – τα ηλιακά συστήµατα REHAU SOLECT
ενδείκνυνται ως ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε οικία.
- Βέλτιστη απόδοση χάρη στην υψηλή ποιότητα των συστατικών
µερών της εγκατάστασης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής µε αδιάπτωτο υψηλό βαθµό απόδοσης.
- Εγκαταστάσεις ασφαλούς λειτουργίας µε ελάχιστες απαιτήσεις
συντήρησης για τη διασφάλιση µακροπρόθεσµης υψηλής ηλιακής
ενεργειακής απόδοσης.
- ∆υνατότητα συνδυασµού µε διαφορετικούς τύπους συστηµάτων
παραγωγής θερµότητας.

>>

REHAU

Τρόπος λειτουργίας ηλιακής
εγκατάστασης.

Προτιµήστε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και επωφεληθείτε από τα οικονοµικά
πλεονεκτήµατα και τις κρατικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο προγραµµάτων προώθησης
και δανείων µε ευνοϊκό επιτόκιο:
- Γερµανική οµοσπονδιακή υπηρεσία οικονοµικών και ελέγχου εξαγωγών
(BAFA): www.bafa.de
- Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ανασυγκρότησης: www.kfw-foerderbank.de
- Ηλιακό κρύσταλλο ασφαλείας ανθεκτικό σε κρουστικά φορτία (π.χ. χαλαζόπτωση).
- Συλλέκτες διαφόρων τύπων για κάθε απαίτηση.
- Προστασία των αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων.
- Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
- Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
- Σύγχρονος σχεδιασµός.
- Συστήµατα κατάλληλα για κάθε τύπο σκεπής.
Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε περαιτέρω σχετικά µε τα διάφορα προγράµµατα
προώθησης από τον κατά τόπο φορέα παροχής ενέργειας.
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BP SOLAR

Μέλος του τοµέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας
BP SOLAR

Για περισσότερες
πληροφορίες:
www.bpsolar.gr

Η BP Solar, µέλος του τοµέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας – ΒP Alternative Energy,
είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται παγκόσµια µε περισσότερους από 2300
εργαζόµενους.
Η BP Solar σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα που
χρησιµοποιούν την ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρισµού σε µια πληθώρα
εφαρµογών στον οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα. Με περισσότερα από 30
χρόνια εµπειρίας και εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, η BP Solar
αποτελεί µια από τις ηγέτιδες εταιρίες στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας, έχοντας
228ΜW ετήσια κατασκευαστική ικανότητα το 2007 και επιπλέον 700MW υπό
κατασκευή.
Η BP Solar διαθέτει εργοστάσια κατασκευής ηλιακών κυψέλων και πλαισίων στο
Μπαγκαλόρ της Ινδίας, στην Μαδρίτη της Ισπανίας και στο Φρέντερικ του Μέριλαντ
στις ΗΠΑ, καθώς και εργοστάσιο κατασκευής µονάδων στο Ξιάν της Κίνας. Το
εργοστάσιο του Φρέντερικ διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθαρού
πυριτίου.
Η BP Solar επενδύει περισσότερα από 10 εκ. δολάρια ετησίως στην έρευνα και
ανάπτυξη της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών.
Η BP Alternative Energy, δραστηριοποιείται από τον Νοέµβριο του 2005 και συνδυάζει
όλο το ενδιαφέρον της ΒP σε ενέργεια χαµηλού έως µηδενικού άνθρακα
συµπεριλαµβάνοντας την αιολική, την ηλιακή, την ενέργεια από υδρογόνο µε σύλληψη
και αποθήκευση άνθρακα, την παραγωγή ενέργειας µε χρήση φυσικού αερίου, τα
βιοκαύσιµα για χαµηλή εκποµπή άνθρακα και κατανεµηµένη ενεργειακή παραγωγή
για τις αναπτυσσόµενες αγορές.
H BP αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της ενέργειας, µε
επιχειρήσεις σε πάνω από 100 χώρες και περισσότερους από 96,000 εργαζόµενους.
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DIRK TREPTOW

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Γερµανικών Προϊόντων

DIRK TREPTOW
Προϊόντα που
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των πελατών

H εταιρία DIRK TREPTOW, Γενικό Εµπόριο, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος γερµανικών
προϊόντων heroal/ Kosche/Haverkamp/Treba, λειτουργεί στην Κατερίνη του Νοµού
Πιερίας και ιδρύθηκε στις αρχές του 2007.
Η εταιρία DIRK TREPTOW ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της πάντα µε
την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της κάθε
κατασκευής και κτιρίου.

Στον µόνιµο χώρο της στην Ευζώνων 3, η εταιρία διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα της:
(1)- Τα ολοκληρωµένα συστήµατα αλουµινίου heroal για στέγαστρα
και παρόµοιες κατασκευές, επίσης τα συστήµατα
εντοµοπροστασίας, τα οποία µπορούν να τοποθετούνται και να
αφαιρεθούνται εύκολα και σε ήδη έτοιµα κουφώµατα.

(2)- Τα νέα για την ελληνική αγορά της Coverboard
kovalex, η επένδυση τοίχου και οροφής, τα οποία
είναι µια υπέροχη λύση για την αντικατάσταση της
γυψοσανίδας, χαρακτηρίζονται από σηµαντικά
πλεονεκτήµατα στην τοποθέτηση – εύκολη, γρήγορη
και καθαρή, προκείµενου να δώσουν τη λύση σε κάθε
χώρο που έχει ανάγκη από διακόσµηση, ηχοµόνωση ή
θερµική µόνωση.
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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.

profilgroup 112008

¶ƒ√ºπ§ ∞§√Àªπ¡π√À HEROAL ÁÈ·:

™Ù¤Á·ÛÙÚ·

Συστήµατα
εντοµοπροστασίας
για παράθυρα

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

- Μεγάλη δυνατότητα εφαρµογής
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Ιδανικά για τοποθέτηση σε ήδη
έτοιµα παράθυρα
- Εφαρµόζει σε παράθυρα από
αλουµίνιο, ξύλο και πλαστικό
- Από αλουµίνιο άριστης ποιότητας
- Εύκολο καθάρισµα επειδή µπαίνει
και βγαίνει άνετα από την
εσωτερική πλευρά του παραθύρου

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Γερµανικών Προϊόντων
Επενδύσεις τοίχου, ∆άπεδα, Συστήµατα αλουµινίου για Στέγαστρα, Μεµβράνες Προστασίας
∂˘˙ÒÓˆÓ 3, ∆.∫. 60100 ∫·ÙÂÚ›ÓË, ∆ËÏ.: 23510 45.588, Fax: 23510 45.587
e-mail: d.treptow@yahoo.gr

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%.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

DIRK TREPTOW
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Γερµανικών Προϊόντων
>>

(3)- Προσόψιες εξωτερικές kovalex, οι οποίες δίνουν προστασία στον εξωτερικό
τοίχο από όλες τις καιρινές συνθήκες, διαθέτοντας µία οµοιόµορφη εµφάνιση
ίνας ξύλου.
Εξασφαλίζει µία επιπλέον µόνωση, καλύπτει εύκολα και γρήγορα προβληµατικές
προσόψεις, χωρίς προετοιµασίες και βάψιµο.

4)- Επίσης και τα ∆άπεδα εξωτερικού χώρου Kovalex από ξύλο και πολυµερές –oxi
PVC -, τα οποία οµορφαίνουν στέγαστρα, µπαλκόνια, κήπους και αυλές και είναι
πολύ λειτουργικά επειδή δεν φθείρονται όπως το ξύλο.

(5)- Άριστη αντοχή έχουν και τα έτοιµα στέγαστρα από ΙΝΟΧ και
plexi glass, τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία
σε κάθε αρχιτεκτονική εφαρµογή και διακρίνονται για την πολύ
µεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωµάτων.

(6)-

(6)- Οι µεµβράνες προστασίας από τις ακτίνες του ήλιου και τις UV ακτίνες είναι µια
πολύ καλή λύση για βιτρίνες καταστηµάτων και άλλων χώρων που είναι
εκτεθειµένοι στον ήλιο αλλά και για γραφεία και κατοικίες.
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ADLER

Σε φόρµα βήµα προς βήµα.
Απλώνει τα φτερά της στα πατώµατα παρκέ

ADLER

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
της εταιρίας ADLER
στην Ελλάδα:

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ∆Η & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. Βυζαντίου 42 – 142 34
Ν. Ιωνία
Τηλ:. 210-27.10.884
210-27.57.354
Fax: 210-27.75.294
E-Mail: adlergr@otenet.gr
www.adler-hellas.gr
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Με τη πιο µοντέρνα τεχνολογία και την πιο σταθερή περεταίρω ανάπτυξη πάνω σε
προϊόντα προστασίας εξοπλίζεται η ADLER στον τοµέα επισφράγισης ξύλινων
πατωµάτων. Τόσο για βιοµηχανική όπως επίσης και για ιδιωτική χρήση, η αυστριακή
εταιρία παραγωγής βερνικιών έχει έτοιµη την ιδανική λύση. Η έντονη καταπόνηση δεν
µπορεί να φθείρει τα πατώµατα που έχουν περαστεί µε προϊόντα ADLER. Και όσον
αφορά την οπτική πραγµατοποιούνται όλες οι επιθυµίες των πελατών – είτε πρόκειται
για γυαλιστερή είτε για φυσική εµφάνιση.
Τα ξύλινα πατώµατα είναι διαχρονικός τρόπος ζωής. Προσδίδουν στους χώρους µια
κλασική και µοναδική ατµόσφαιρα. Και παράλληλα τα ξύλινα πατώµατα είναι τόσο
ανθεκτικά στις καταπονήσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση – µε τη σωστή
επικάλυψη: το βερνίκι ADLER Floor Office δηµιουργεί µία ιδιαίτερα σκληρή επιφάνεια:
Το υδατοδιαλυτό βερνίκι επισφράγισης δύο συστατικών για παρκέ, δηµιουργήθηκε για
πατώµατα που δέχονται ακραίες καταπονήσεις, όπως σε εστιατόρια, γραφεία ή
σκάλες. Και έτσι τα καθηµερινά πατήµατα δεν αφήνουν κανένα ίχνος καταπόνησης
στις επιφάνειες.
Σε ιδιωτικούς χώρους το ADLER Floor Classic προσφέρει τέλεια προστασία, σε διάρκεια
– γιατί η ανθεκτική βερνικωµένη επιφάνεια δεν είναι ευαίσθητη στο νερό και τα
καθαριστικά είδη και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα εύκολη στη περιποίηση. Και το
κορυφαίο βερνίκι εφαρµόζεται πολύ ευχάριστα – γιατί είναι άοσµο.
Για το τέλειο αποτέλεσµα φροντίζει και στα δύο προϊόντα το σωστό αστάρωµα: µε το
ADLER Floor Start επιτυγχάνεται ακόµα και σε δύσκολα πατώµατα (πχ ∆ρυς) µία
οµοιόµορφη και ωραία εµφάνιση.
Σε όποιον αρέσει φυσικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει το ADLER Naturnah Parkettöl.
To πολύ καλό λάδι εµποτισµού σε φυτική βάση εισχωρεί ιδιαίτερα καλά σε ξύλινα και
παρκέ πατώµατα. Ενδυναµώνει το φυσικό χρώµα του ξύλου και απωθεί το νερό. Για
περεταίρω πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας οι ειδικοί µας στο τµήµα ερευνών και
ανακαλύψεων όπως και ο αντιπρόσωπός µας στη Ελλάδα.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

REHAU

Σύστηµα Φρεατίων REHAU - AWASCHACHT
REHAU
Το σωστό φρεάτιο
για κάθε χρήση.

Ένας σωλήνας µόνος του δεν αποτελεί κανάλι. Τα φρεάτια είναι σηµαντικό συστατικό
στοιχείο ενός δικτύου καναλιών για τον εξαερισµό, τον έλεγχο και τη συντήρηση. Το
ίδιο ισχύει για όλους τους τύπους αποστράγγισης, στον ιδιωτικό, βιοµηχανικό και
δηµόσιο τοµέα.
Η REHAU προσφέρει µια ευρεία ποικιλία φρεατίων, ώστε να µπορεί να προσφέρει σε
κάθε περίπτωση εφαρµογής το κατάλληλο δοµικό µέρος. Μέσω της σωστής
διαστασιολόγησης είναι δυνατή η εξοικονόµηση σηµαντικών δαπανών.
Με το AWASCHACHT PP DN 1000 αποφεύγονται τα δαπανηρά έργα εξυγίανσης στο
δίκτυο καναλιού.
Έτσι, µειώνονται τα τρέχοντα έξοδα του δικτύου, αλλά και τα εµπόδια στην
κυκλοφορία, η επιβάρυνση των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων, καθώς και η
επιβάρυνση των κατοίκων εξαιτίας των δοµικών έργων.
REHAU – Ασφάλεια για µια ζωή!
• Νέο: Σύγχρονο και ευέλικτο σύστηµα σωλήνα καναλιού και φρεατίου από
πολυπροπυλένιο.
• Ανθεκτικό σε καταπονήσεις: Το AWASCHACHT PP DN 1000 µε σταθερό θολωτό κώνο
και πλαίσια αντιστήριξης είναι ανθεκτικό σε υψηλό φορτίο έως SLW 60 (10 t φορτίο
τροχού).
• Το σύστηµα ισορροπηµένης κατανοµής φορτίου, χάρη στην ειδική ισοπεδωτική
επικάλυψη, εξασφαλίζει µόνιµη επίπεδη επιφάνεια οδοστρώµατος.
• Μόνιµη στεγανότητα: Τα στοιχεία στεγανοποίησης χωρίς φορτίο και το σύστηµα
στεγανοποίησης Safety Lock διατηρούν το φρεάτιο στεγανό.
• Ανθεκτικό έναντι χηµικής φθοράς και υψηλών θερµοκρασιών λόγω του
χρησιµοποιούµενου πολυπροπυλενίου.
• Η λεία επιφάνεια προσφέρει εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες και αποτρέπει την
εναπόθεση ρύπων και αλάτων. Εποµένως, η συντήρηση του AWASCHACHT είναι
εύκολη.
• Επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση και για λόγους ασφαλείας διαθέτει
αντιδιαβρωτικές προεξοχές ανάβασης από GFK βαµµένες µε ανοιχτό χρώµα.
• Το µικρό βάρος, τα βοηθήµατα µεταφοράς και η κατασκευή βάσει συστήµατος
δοµικών µονάδων, επιτρέπουν τον εύκολο χειρισµό και τη µείωση του κόστους
τοποθέτησης.
• Οι εξωτερικές ραβδώσεις ασφαλίζουν το φρεάτιο σταθερά στο έδαφος και
επιτρέπουν την ασφαλή ανάβαση (δυνατότητα εφαρµογής ειδικών λύσεων για
αυξηµένη ασφάλεια ανάβασης).
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Έναντι συστηµάτων φρεατίων από
παραδοσιακά υλικά, τα προϊόντα που
κατασκευάζονται από προπυλένιο
αποδεικνύονται ανώτερης ποιότητας.
Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήµατα
µέσω του συνδυασµού
AWASCHACHT PP DN 600
και AWASCHACHT PP DN 1000

>>

REHAU

Το σωστό φρεάτιο
για κάθε χρήση.

• Ιδανικό ως ακροτελεύτιο φρεάτιο ή φρεάτιο επιθεώρησης σε δηµόσια δίκτυα
αποστράγγισης.
• Ολοκληρωµένο σύστηµα σε συνδυασµό µε τα συστήµατα σωλήνων καναλιών
AWASCHACHT PP DN 1000 και AWADUKT (σύστηµα σωλήνων αποχέτευσης).
• Μειωµένο κόστος υλικών χάρη στο βελτιστοποιηµένο καθαρό πλάτος φρεατίου
DN 600.
• Χάρη στα πλεονεκτήµατα που αφορούν το βάρος και τη συναρµολόγηση µειώνεται
το κόστος αµοιβών και απαιτούµενων συσκευών.
• Απόλυτη στεγανότητα.
• Επίπεδη επιφάνεια επαφής που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και
στεγανοποίηση.
• Καταλληλότητα για όλα τα κοινά καλύµµατα του εµπορίου της κατηγορίας A, B
και D.
• Προσαρµογή αναλόγως των αναγκών σε κάθε κατασκευαστική κατάσταση µέσω
µεµονωµένων εξαρτηµάτων.
• Υψηλή ευκαµψία και ανθεκτικότητα στη διάβρωση.

Το AWASCHACHT DN 315/ 400 προσφέρει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:
• Ιδανικό ως φρεάτιο ελέγχου οικιακών εφαρµογών για την
αποστράγγιση οικοπέδων.
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση µέσω ποικίλων µεµονωµένων
εξαρτηµάτων.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης χωρίς δαπανηρές συσκευές.
• Εύκολη τοποθέτηση και προσαρµογή συσκευών επιθεώρησης,
ελέγχου και καθαρισµού.
• Απόλυτα στεγανό, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
• Εγκεκριµένο προς χρήση από οργανισµούς επόπτευσης δοµικών
συστηµάτων.
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Βερνίκια για ξύλινες επενδύσεις
ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Xyladecor Aqua
Με βάση το νερό, στεγνώνουν γρήγορα και έχουν
πολύ ελαφρά οσµή.

Xyladecor Total Wood Care Aqua
To Xyladecor Total Wood Care Aqua έχει τριπλής
δράσης σύνθεση που προστατεύει, περιποιείται
και δυναµώνει το φυσικό ξύλο. ∆ιεισδύει βαθιά
στο ξύλο, προστατεύει από τα ξυλοφάγα έντοµα,
τους µύκητες, τις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες
UV.
Είναι κατάλληλο για ξύλινα σπίτια, σαλέ, ξύλινες
επενδύσεις, ξύλινους σκελετούς κατασκευών ή
επικαλύψεις.

Το NEOPAL ECO είναι

∆ιατίθεται σε 5 αποχρώσεις και άχρωµο µέσω της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

Πιστοποιηµένο µε το
Οικολογικό σήµα
(Eco-label) "Μαργαρίτα"
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Xyladecor Total Varnish Aqua
To Xyladecor Total Varnish Aqua είναι ένα διάφανο
βερνίκι βάσεως νερού, µεγάλης αντοχής.
Ενδείκνυται για πατώµατα, ξύλινες επιφάνειες και
έπιπλα εσωτερικού χώρου.
Η ειδική του σύνθεση µε τεχνολογία διαµαντιού το
καθιστά ιδιαίτερα ισχυρό στα χτυπήµατα, στις
γρατζουνιές και στη φθορά. Προστατεύει τα ξύλα
απο τα περισσότερα χηµικά οικιακής χρήσης, το
οινόπνευµα και το ζεστό νερό.
∆ιατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ µέσω της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
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WSB

Παρουσία της WSB στην Ελλάδα µε την WSBRESCon Ε.Π.Ε.

WSB

Η εταιρία µε έδρα την
Θεσσαλονίκη και
συγκεκριµένα στην
«Θερµοκοιτίδα Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης», έχει ως κύριο
αντικείµενο δραστηριοτήτων
την ανάπτυξη επενδυτικών
προτάσεων στον τοµέα
των ΑΠΕ

Μία νεοσύστατη και πολλά υποσχόµενη εταιρεία µε την επωνυµία WSB RESCon Ε.Π.Ε.
αναπτύσσεται ήδη στην Ελλάδα µε στόχο να επιδιώξει τη γρήγορότερη δυνατή ανάπτυξη
επενδυτικών προτάσεων στον τοµέα τον ΑΠΕ και ιδιαίτερα στον χώρο της αιολικής και
ηλιακής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο και όχι µόνο.
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Η πρόσφατη ίδρυση της WSB RESCon Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα, µε έδρα την Θεσσαλονίκη και
συγκεκριµένα στη «Θερµοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης», έχει ως κύριο αντικείµενο
δραστηριοτήτων την ανάπτυξη επενδυτικών προτάσεων στον τοµέα των ΑΠΕ, µέσω της
έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόµων έργων ΑΠΕ και την παροχή συµβουλευτικών και
τεχνικών υπηρεσιών σε όλο το φάσµα ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ.

>>

WSB RESCon Ε.Π.Ε.

Με πίστη στην επιχειρηµατική της αρχή, για αναζήτηση και άµεση σύνδεση καινοτοµίας
και υψηλής τεχνολογίας στην πράξη και στην παραγωγή, η εταιρεία, στοχεύει στην
εγκατάστασή της στο χώρο του πάρκου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας «Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης», έτσι ώστε να επωφεληθεί όλων των απαραίτητων υποδοµών,
συνεργασιών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλισθεί µε επιτυχία η
έναρξη των εταιρικών εργασιών στην ελληνική αγορά.
Η WSB RESCon Ε.Π.Ε αποτελεί µέλος του οµίλου WSB neue energien µε έδρα την ∆ρέσδη,
ο οποίος κατατάσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια, στις τοπ-10-Εταιρίες του κλάδου της
Αιολικής ενέργειας και συγκαταλέγεται ανάµεσα στους µεγαλύτερους κατασκευαστές στο
χώρο της ηλεκτροπαραγωγής µέσω αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην
Γερµανία.
Με κύριες δραστηριότητες την µελέτη, ανάπτυξη, χρηµατοδότηση, εγκατάσταση, πώληση
και υποστήριξη λειτουργίας έργων ΑΠΕ, ο όµιλος WSB είναι µία διεθνής αναπτυσσόµενη
γερµανική εταιρεία µε θυγατρικές στην Γερµανία, Γαλλία, Τσεχία και Ελλάδα.
Με 100 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 άνω τα 328 εκ. €.
Μέσω της WSB RESCon Ε.Π.Ε, ο όµιλος WSB αναπτύσσεται στην Ελλάδα µέσω των
ανεξάρτητων εταιρειών του Οµίλου µε καθαρά διακριτούς ρόλους, την εταιρία ανάπτυξης
και εξέλιξης διεθνών έργων WSB International και την εταιρεία χρηµατοδότησης έργων
WSB Garantie.
Με αυτή τη δοµή ο Όµιλος θέτει τις βάσεις για µελλοντικούς στόχους, ώστε να
εξυπηρετούνται µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι απαιτήσεις στην ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών σχεδίων του Οµίλου για όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων µε
κέντρο την Ελλάδα, δεδοµένης της προβλεπόµενης σηµαντικής αύξησης του κλάδου στην
περιοχή.
Στόχος του Οµίλου είναι η κατάκτηση σηµαντικού µεριδίου στις εκάστοτε τοπικές αγορές
των ΑΠΕ.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΚΑΙ CAMPINGS

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

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS SOLUTIONS
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ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013

Ενίσχυση στις επενδύσεις των επιχειρήσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ. ΖΩΝΕΣ
∆. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΣΤΑ
Ε. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΤ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ζ. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Θ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ι. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Κ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ.
Λ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Ο αναπτυξιακός νόµος 3299/2004, που ισχύει για την περίοδο 2007-2013 θεωρείται
ελκυστικός καθώς:
• Αποσυνδέεται η δηµιουργία και ο αριθµός των θέσεων εργασίας από το ύψος της
ενίσχυσης.
• Το ποσοστό επιδότησης µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανέλθει στο 60% του
προϋπολογισµού της επένδυσης.
• Το ελάχιστο ύψος της ίδιας συµµετοχής ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισµού του
επενδυτικού σχεδίου.
• Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή για όλο το έτος.
• Επιδοτείται η αγορά γηπέδου από τις µικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση της
επένδυσης.
Η δυνατότητα ενίσχυσης των επενδύσεων των επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό
νόµο 3299/2004 εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον αποτελεσµατικό συνδυασµό:
α) της επιχείρησης, για:
- τον αποδοτικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των επιδοτούµενων επενδύσεων,
- την υποστήριξη της βιωσιµότητας της επένδυσης,
- την τεκµηρίωση εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων της επένδυσης,
- την τεκµηρίωση επάρκειας των απαραίτητων άυλων και υλικών πόρων για την
υλοποίηση της επένδυσης,
- την τεκµηρίωση της αξιοπιστίας της για την υλοποίηση της επένδυσης (θετικά ιστορικά
οικονοµικά στοιχεία, ανοδικοί ρυθµοί ανάπτυξης, υλοποίηση επενδύσεων, κλπ),
- την τεκµηρίωση της οργανωτικής και διοικητικής επάρκειας συµµετοχής,
διαχείρισης και υλοποίησης της επένδυσης.
β) του συµβούλου, για:
- την επιλογή του βέλτιστου συνδυασµού των επενδυτικών δράσεων για την
εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσµατος,
- την πλήρη ενηµέρωση της επιχείρησης για τις όλες διατάξεις του αναπτυξιακού
νόµου (προϋποθέσεις συµµετοχής, περιορισµοί, κλπ) και την αποτελεσµατική
διαχείριση των «επικίνδυνων» σηµείων,
- τη σύνταξη πλήρους οικονοµοτεχνικής µελέτης τεκµηρίωσης της επένδυσης,
- την τήρηση όλων των τυπικών προδιαγραφών του αναπτυξιακού νόµου (µεθοδολογία
συγγραφής, χρήση προτύπων, δοµή φακέλου, δικαιολογητικά, κλπ.),
- την τεκµηρίωση των κρίσιµων σηµείων που βαρύνουν σηµαντικά στην αξιολόγηση
και επιλογή των προτάσεων
- τη συστηµατική οικονοµική διαχείριση κατά την υλοποίηση, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του αναπτυξιακού νόµου για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων
µείωσης της επιδότησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό και αποτελεσµατικό σχεδιασµό και
προγραµµατισµό των επιδοτούµενων επενδύσεων είναι η ολοκληρωµένη ενηµέρωση
των επιχειρηµατιών και των στελεχών τους για τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου
και η κατανόηση αυτών, µε σκοπό τόσο την λήψη των βέλτιστων αποφάσεων που
αφορούν τα επενδυτικά σχέδια, όσο και την καλύτερη, αποδοτικότερη και χωρίς
προβλήµατα συνεργασία µε τους εξωτερικούς συνεργάτες-συµβούλους κατά την
υποβολή και διαχείριση των επιδοτούµενων επενδύσεων.
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Τα βασικά σηµεία του αναπτυξιακού νόµου για επενδύσεις εκσυγχρονισµού
ξενοδοχειακών µονάδων και campings είναι:
Α. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηµατοδότηση όλο το έτος, στις
∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών, στη ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο Ελληνικό Κέντρο
Επενδύσεων ΑΕ, στη Γ. Γ. Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα µε το ύψος
του προϋπολογισµού και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου.
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υφιστάµενες επιχειρήσεις που εντάσσονται στις παρακάτω λειτουργικές κατηγορίες
ξενοδοχείων:
• Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων
• Ξενοδοχεία µικτού τύπου
• Ξενοδοχεία τύπου µοτέλ
Γ. ΖΩΝΕΣ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται
στις παρακάτω 3 ζώνες:
Περιοχή Α΄: Νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.
Περιοχή Β’: Νοµοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), Νοµοί της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), Νοµοί της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), Νοµοί της
Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), Νοµοί της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), Νοµοί
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς),
Νοµοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας).

Η εταιρία συµβούλων TARGET
Business Solutions, µε κύρια
αντικείµενα:
• ανάπτυξη και πιστοποίηση
συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας (ISO 9001, ISO
14000, ISO 22000/HACCP),
• αναδιοργάνωση
επιχειρηµατικών
λειτουργιών (παραγωγή,
πωλήσεις, κλπ),
• υποβολή και διαχείριση
επιδοτούµενων
προγραµµάτων: Γ΄ ΚΠΣ,
Αναπτυξιακός νόµος
3299/2004,
• σύνταξη και
παρακολούθηση
υλοποίησης business &
marketing plans,
• σύνταξη µελετών
(οικονοµοτεχνικές,
περιβαλλοντικές, εκτίµησης
επαγγελµατικού
κινδύνου, κλπ)
• υποστήριξη εγκατάστασης
πληροφοριακών
συστηµάτων (ERP, CRM,
κλπ) και Hi Tec
εξοπλισµού.

Περιοχή Γ’: Νοµοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας,
∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), Νοµοί της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), Νοµοί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου,
Σάµου), Νοµοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας), Νοµοί της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).
∆. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 1
(i) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής
λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων ή µονάδων
που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία
τους µέχρι πέντε χρόνια, κατηγορίας τουλάχιστον
2 αστέρων, πρώην Γ' τάξης χωρίς αλλαγή χρήσης.
(ii) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής
λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων ή
µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη
λειτουργία τους µέχρι πέντε χρόνια κατώτερης
κατηγορίας των 2 αστέρων, πρώην Γ' τάξης, σε
διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, για την
αναβάθµιση τουλάχιστον σε κατηγορία 2
αστέρων, πρώην Γ' τάξης.
(iii) ∆ηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων:
προσθήκηνέωνκοινόχρηστωνχώρων,νέωνχρήσεων
επί κοινοχρήστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες
τουλάχιστον κατηγορίας 2 αστέρων, πρώην Γ' τάξης.
(iv) Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής
λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων
κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης.

Κατηγορία ενίσχυσης

Ποσοστά ενίσχυσης (%)
Α
Β
Γ

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

20

30

40

Φορολογική απαλλαγή

60

100

100

Επιπλέον ποσοστά:
Παρέχεται επιπλέον ποσοστό σε όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης:
• Ως 20% στις µικρές επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης
• Ως 10% στις µεσαίες επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης
Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης όλων των κατηγοριών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60%
των ενισχυόµενων δαπανών.
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Ε. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορία 1η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και
των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα
ασφαλείας και προστασίας των πελατών κλπ.)
Κατηγορία 2η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών
και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία εγκαταστάσεων κλπ,
δηµιουργία εγκαταστάσεων - υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.α.)
Κατηγορία 3η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και
φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες
µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κλπ.)
Κατηγορία 4η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας καθώς και στην φιλική διαχείριση του
περιβάλλοντος (βιολογικός καθορισµός ως παράρτηµα Ι, διαχείριση απορριµµάτων κλπ.)
Κατηγορία 5η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά
εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε τράπεζες δεδοµένων κλπ. καθώς και επενδυτικά
έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε µε οµοειδείς επιχειρήσεις είτε
µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.
Κατηγορία 6η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων, λουτρών, κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων
τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων κλπ.)
Κατηγορία 7η: Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της
µονάδας, στην αντικατάσταση ή και συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και
αναψυχής), την αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα
αυτά πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή
συνήθους συντήρησης.
Τα επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων πρέπει να περιέχουν
επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες
επενδυτικών έργων και υποχρεωτικά πρέπει να περιέχονται επενδυτικά έργα πυρασφάλειας
και βιολογικού καθαρισµού των κατηγοριών 1 και 4 αντίστοιχα, εφόσον αυτά δεν υφίστανται
ή δεν βρίσκονται σε λειτουργία, ή υφίστανται µεν και λειτουργούν χωρίς όµως να
εξασφαλίζουν τις ελάχιστες κατά περίπτωση προϋποθέσεις της νοµοθεσίας.
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 δηµιουργούµενης 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 δηµιουργούµενη 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
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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 86%.
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.

•
•
−
−
−

Νόµο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται,
µετάτηναφαίρεσητωνκερδώνπουαπαλλάσσονταιτηςφορολογίαςεισοδήµατος,τωνκρατήσεων
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.)

Ζ. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
• Το ποσοστό ίδιας συµµετοχής, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 25% των
ενισχυόµενων δαπανών. Το εγκριθέν ποσοστό
της ίδιας συµµετοχής δεν µειώνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
• Ως ίδια συµµετοχή του επενδυτή 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,
χωρίς να απαιτείται αύξηση του
µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα
µπορούν να διανεµηθούν πριν την
παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης. Η αύξηση του
εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών ή συνεταιρισµών
πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της
αίτησης.
• 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, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή
των εταίρων αντίστοιχα, 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.
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• Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους πρέπει να καλύπτεται από
χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι
το τµήµα αυτό δεν συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση.
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.
• Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής ποσοστού 50% της προβλεπόµενης επιχορήγησης µε την προσκόµιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα.
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.
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
Τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων κατά κατηγορία επιχειρήσεων 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€
• Οι ενισχύσεις σε µία επιχείρηση δεν µπορούν να υπερβούν για µια πενταετία τα 20.000.000 € για την ίδια παραγωγική διαδικασία.
• 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 χορήγησης της βεβαίωσης
επιλεξιµότητας ή ης ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της εγκριτικής απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 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
ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008
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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.
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 ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και
(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει
να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριµένα το ύψος του, τη
διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την
παροχή του και να περιλαµβάνεται στον υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής
φάκελο.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα.
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 µπορούν να ενισχυθούν:
a. 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.
b. Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισµού
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η
χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 20ετών.
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Οι µισθώσεις µπορούν να καταρτίζονται και µε ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της
υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην οποία
και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το έγγραφο µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση
µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη
µεταγραφή η µίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.
• ∆εν ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων
τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων, πρώην Γ' τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από
την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και
1262/1982.
• ∆εν ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθει
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού ή των νόµων 2601/1998,
1892/1990 και 1262/1982.
• ∆εν ενισχύεταιι η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός
αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων
επιπλωµένων διαµερισµάτων ανεξάρτητα από την τάξη.
• ∆εν ενισχύεται η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης της
αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
• ∆εν ενισχύεται η ανέγερση και επέκταση τουριστικών οργανωµένων
κατασκηνώσεων (campings).
• 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 λόγο 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.
• Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί οι νέες θέσεις εργασίας οφείλουν να τις
διατηρούν για τουλάχιστον 5 χρόνια µετά την δηµιουργία τους.
• ∆απάνες άυλων επενδύσεων δεν υπερβαίνουν το 10% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και επιδοτούνται σε ποσοστό 50%.
• 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.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
άρθρο:
Νίκος Μπάρκας
Επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας – Ακουστικής,
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ
Τζάννος Ανδριώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.
Γιώργος Παπαγιαννίτσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.
∆ηµήτρης Ρίζος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
άρθρο:
Εµµανουήλ Γ. Τζεκάκης
Καθηγητής ΑΠΘ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
άρθρο:
Γρηγόριος Τσόγιας
Οικονοµολόγος, καθηγητής Οικονοµικών
του Ελ. Πανεπιστηµίου Βερολίνου
σύµβουλος φωτοβολταϊκών
και ιδρυτής & διευθυντής της helio-energy ο. ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
άρθρο:
Όµιλος Polykem

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
άρθρο:
Βαΐτσης Τριαντάφυλλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Για την
Green Way Structure – Αειφόρος ∆οµή

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο:
Eco Solutions ΕΠΕ
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Οικοδοµική Προστασία
και Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας:
µια διερεύνηση των απόψεων µελετητών/κατασκευαστών
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των άµεσα
εµπλεκοµένων (ιδιοκτητών, µελετητών, κατασκευαστών), όσον αφορά τη
σπουδαιότητα της οικοδοµικής προστασίας σε συµβατικά κτίρια κατοικίας. Η παρούσα
ανακοίνωση αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης πανεπιστηµιακής έρευνας, η οποία
εκπονήθηκε το χρονικό διάστηµα 2006 – 7, στο πλαίσιο του µαθήµατος «Εισαγωγή
στην Αρχιτεκτονική Έρευνα – ∆ιάλεξη», στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής
Σχολής του ∆.Π.Θ. [Ανδριώτης κα, 2007] Οι επιµέρους στόχοι της διαπραγµάτευσης
είναι:

άρθρο:
Νίκος Μπάρκας
Επίκουρος καθηγητής
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας –
Ακουστικής, Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ
Τζάννος Ανδριώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.
Γιώργος Παπαγιαννίτσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.
∆ηµήτρης Ρίζος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Π.Θ.
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• να καταγραφούν οι τεχνικές µέθοδοι µε τις οποίες αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί του
δείγµατος (µελετητές-κατασκευαστές) τους επιβλαβείς παράγοντες για την
αποπεράτωση και λειτουργία του κτιρίου, στα επιµέρους τµήµατα και φάσεις της
κατασκευής (θεµελίωση, φέρον σκελετός, εξωτερικά τοιχώµατα, µεσοτοιχίες,
στέψη, κ.α.),
• να διαπιστωθούν οι επικρατούσες απόψεις αναφορικά µε την οικοδοµική προστασία
και τις µονώσεις του κτιρίου,
• να αξιολογηθεί η γνώση των εµπλεκοµένων σχετικά µε τις ιδιότητες και τον
επιβεβληµένο τρόπο εφαρµογής των διάφορων µονωτικών υλικών,
• να διερευνηθούν οι επιδιώξεις των επιµέρους εµπλεκοµένων στο σύστηµα
παραγωγής κτιρίων κατοικίας (και ιδίως οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών/πελατώνεν δυνάµει ενοίκων) στα ζητήµατα των µονώσεων,
• να καταδειχθούν οι αντιλήψεις των εµπλεκοµένων, όσον αφορά το σχετικό κόστος
των µονωτικών εφαρµογών (ως προς το συνολικό κόστος κατασκευής), τη δυναµική
σχέση του κόστους κατασκευής σε σχέση µε το κόστος λειτουργίας (στον κύκλο
ζωής του κτιρίου), σχέση κόστους-ωφέλειας της οικοδοµικής προστασίας, αλλά
και τις δυσανάλογες, διαχρονικές επιβαρύνσεις (από µελλοντικές βλάβες και
επιδιορθώσεις) εξαιτίας πιθανών ελλείψεων ή παραλείψεων.
Το δείγµα της έρευνας αποτελούν µηχανικοί (µελετητές – κατασκευαστές) συµβατικών
κτιρίων κατοικίας (µονοκατοικίες, πολυκατοικίες), που δραστηριοποιούνται σε
τέσσερις (4), οικιστικά ενεργές, επαρχιακές πόλεις (Άρτα, Βόλος, Μυτιλήνη, Ξάνθη).
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και το ερωτηµατολόγιο που διακινήθηκε στους
µηχανικούς του δείγµατος περιλάµβανε τεχνικά θέµατα από το πεδίο της οικοδοµικής
προστασίας που αφορούσαν εφαρµογές σε ζητήµατα θερµοµόνωσης,
στεγανοποίησης, πυροπραστασίας και ηχοµόνωσης, στα εξής επιµέρους τµήµατα των
κτιριακών κατασκευών [Αθανασόπουλος, 2000, Neufert 1996]:
• θεµελίωση – δάπεδο/τοιχώµατα υπογείου,
• στέγη/βατό ή άβατο δώµα (συµβατικό ή αντεστραµµένο),
• εξωτερικά πλευρικά (κατακόρυφα) τοιχώµατα (σε διάφορες εκδοχές και
συνδυασµούς προστασίας),
• εσωτερικά πλευρικά τοιχώµατα (µεσοτοιχίες) σε διάφορες θέσεις του κτιρίου (προς
κοινόχρηστους χώρους ή υγρούς χώρους ή χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, προς
άλλα διαµερίσµατα ή άλλα δωµάτια της ίδιας κατοικίας),
• δάπεδα – οροφές (οριζόντια διαχωριστικά) µεταξύ δωµατίων και υγρών χώρων.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

Οι απαιτήσεις και η αξιολόγηση των δεδοµένων της έρευνας βασίστηκε στο
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµοι, ∆ιατάξεις, Κανονισµοί), που ρυθµίζει και
προσδιορίζει την τρέχουσα οικοδοµική δραστηριότητα:
• Κτιριοδοµικός Κανονισµός (απόφαση 3046/304 - 30.1 - 3.2.1989, ΦΕΚ 59 ∆΄),
• περί Εγκρίσεως Κανονισµού για την Θερµοµόνωση των Κτιρίων (Π.∆. 1.6/4.7.1979,
ΦΕΚ 362 ∆΄), του οποίου εκκρεµεί η αντικατάσταση από τον Κανονισµό
Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ),
• Κανονισµός Πυροπροστασίας των Κτιρίων, (Π.∆. 71/1988, ΦΕΚ, 32 Α - 17.2.1998)
• ∆ιατάξεις Υπουργείων, αναφορικά µε τη λειτουργία υφιστάµενων ή την ίδρυση
νέων εγκαταστάσεων, µε ηχητικά οχλούσες δραστηριότητες,
• Τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) και Πρότυπα του ΕΛΟΤ, αναφορικά µε τη
τοποθέτηση και λειτουργία υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων, καθώς και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) για τις ιδιότητες
των µονωτικών υλικών και τον τρόπο εφαρµογής τους.
2. Σχεδιασµός – µεθοδολογία της έρευνας
Το δείγµα της έρευνας συγκροτούν αρχιτέκτονες και πολιτικοί µηχανικοί, µελετητές ή
κατασκευαστές, κυρίως ιδιωτικών έργων, που δραστηριοποιούνται στις πόλεις:
Άρτα, Βόλος, Μυτιλήνη και Ξάνθη (συνολικά 32 άτοµα ισόποσα µοιρασµένα ανά πόλη
και επάγγελµα, δηλαδή 4 συν 4 επαγγελµατίες ανά πόλη).
Η διαδικασία της έρευνας περιλάµβανε τη συγκρότηση - διακίνηση ερωτηµατολογίου,
την καταγραφή των απαντήσεων και την επεξεργασία των δεδοµένων µε τη µορφή
ποσοστιαίας αναλογίας (%) στο σύνολο του δείγµατος, στις επιµέρους περιοχές και
στις επιµέρους οµάδες της έρευνας (µελετητές / κατασκευαστές).
Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου έγινε µε σκοπό να διερευνηθεί το είδος, το
εύρος και η κλίµακα εφαρµογής της οικοδοµικής προστασίας (θερµοµόνωση,
στεγανοποίηση, πυροπροστασία και ηχοµόνωση) σε συµβατικά κτίρια κατοικίας
(µονοκατοικίες, πολυκατοικίες). ∆ευτερεύοντες στόχοι της έρευνας ήταν να
διαπιστωθεί ο τρόπος εφαρµογής των επιµέρους µονώσεων, αλλά και να αξιολογηθεί η
συνδυασµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων οικοδοµικής προστασίας.
Οι µονωτικές εφαρµογές αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν στις διαδοχικές φάσεις
και στα επιµέρους στοιχεία µιας κατασκευής (φέροντα και πλήρωσης) µε 29 οµάδες
ερωτήσεων, κατανεµηµένες σε συνολικά 52 ερωτήµατα:
• τα ευπαθή οικοδοµικά σηµεία (θερµογέφυρες, 13 ερωτήσεις),
• η στεγάνωση των επιφανειών σε επαφή µε το έδαφος ή τη στέψη (στέγη – δώµα)
και στους υγρούς χώρους (κουζίνες, λουτρά, WC) του κτιρίου (10 ερωτήσεις),
• τα µέτρα παθητικής πυροπροστασίας (4 ερωτήσεις),
• τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών κουφωµάτων (ηχοµονωτική
ικανότητα, αναλογία συµπαγών / διαφανών πετασµάτων της όψης, το είδος και οι
διατοµές των υαλοστασίων) και η ηχοπροστασία των χώρων ανάπαυσης, (16
ερωτήσεις), καθώς επίσης και
• ερωτήσεις γενικού τύπου σχετικά µε τις καταναλωτικές συνήθειες και τα αγοραία
στερεότυπα που καθορίζουν τη στάση / τις επιλογές των συµµετεχόντων στις
διαδικασίες παραγωγής κατοικίας (µελετητών - κατασκευαστών - ιδιοκτητών, 9
ερωτήσεις) [Ανδριώτης κα, 2007].
Το ερωτηµατολόγιο αποτέλεσε την βάση της έρευνας, διευκολύνοντας την ερµηνεία,
αναγωγή, ταξινόµηση και στατιστική αναπαράσταση των δεδοµένων της, σε µια ευρεία
και ποιοτικά εκτεταµένη κλίµακα (4 πόλεις, επιµέρους κατηγορίες ερωτώµενων).
Οι ερωτήσεις αφορούσαν κάθε διακεκριµένη µόνωση, αλλά και τη συνδυασµένη
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αντιµετώπισή τους, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός απλοποίησης / γενίκευσης των
εφαρµογών. Ένα σηµαντικό µέρος των ερωτήσεων έρευνας αποσκοπούσε στη
διαπίστωση της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα των µονωτικών εφαρµογών, στην
καταγραφή των συνηθισµένων λαθών ή παραλείψεων, αλλά και στη διερεύνηση των
βαθύτερων αιτιών (οικονοµικά οφέλη, έλλειψη πληροφόρησης ή επιστηµονικού
υποβάθρου).

>> Οικοδοµική Προστασία &
Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

Γενικά, κατά τη συγκρότηση του ερωτηµατολογίου αναζητήθηκαν συνοπτικές (χρονικά)
και περιεκτικές (ποιοτικά) διατυπώσεις. Οι τελικές ερωτήσεις ήταν απλές και σύντοµες
(στην πλειοψηφία πολλαπλής επιλογής), χωρίς πλατειασµούς ή εξαντλητικές
λεπτοµέρειες, ώστε να µην κουράζουν τον ερωτώµενο. Στις περιπτώσεις που για την
κατανόηση ενός θέµατος χρειαζόταν η ανάπτυξη ενός σκεπτικού, οι εναλλακτικές
επιλογές προσδιοριζόταν από την αναγραφή είτε ενός ποσοστού, είτε µιας συνοπτικής
περιγραφής.
Σε µια δυναµική διαδικασία ανάδρασης – ανατροφοδότησης της έρευνας, το τελικό
ερωτηµατολόγιο και το πλήρες δείγµα προέκυψαν ύστερα από 3 αρχικές απόπειρες
(κατά την 4η προσπάθεια), στις οποίες αξιολογήθηκαν οι αρχικοί στόχοι, οι
διατυπώσεις και ο τρόπος προσέγγισης του δείγµατος. Το τελικό ερωτηµατολόγιο
επέτρεψε την πεπερασµένη χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων (περίπου 20 λεπτά)
και µια ικανοποιητική προσέγγιση των υποθέσεων εργασίας. ∆ιακινήθηκε ταυτόχρονα
στις 4 επιλεγµένες πόλεις (τέλη 2006, αρχές 2007), µε την παρουσία 1 ή 2 µελών της
ερευνητικής οµάδας, σε γραφειακούς χώρους εργασίας, γεγονός που διευκόλυνε την
προσήλωση των ερωτώµενων. Για την πληρότητα της ερευνητικής διαδικασίας, µετά τη
συµπλήρωση – συνέντευξη ακολουθούσε µια επιτόπια διερεύνηση ενός (σε εξέλιξη)
έργου και η φωτογράφηση όσων υπό αξιολόγηση κατασκευών βρισκόταν σε φάση
ανέγερσης ή αποπεράτωσης. Κατά τη διαδικασία της έρευνας δεν προέκυψαν
δυσάρεστα ή απρόοπτα γεγονότα. Όλοι οι ερωτώµενοι ήταν συνεργάσιµοι,
ανταποκρίθηκαν ευχάριστα στη διαδικασία του ερωτηµατολογίου και τελικά (σε
πολλές περιπτώσεις) ζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες.
Η συνολική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας, εκτός από το σφαιρικό σύνολο
και τις πληροφορίες ανά επαγγελµατική κατηγορία, περιλάµβανε επίσης τη
διερεύνηση των τοπικών ιδιοµορφιών (κατανοµές ανά επαρχιακή πόλη, µε
διαφορετικά κλιµατικά και ασύµµετρα οικιστικά χαρακτηριστικά), δεδοµένα που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα διαπραγµάτευση.
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σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

3. Τα δεδοµένα της έρευνας
3.1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Στο δάπεδο και στα πλευρικά τοιχώµατα του υπογείου διαπιστώνεται παντελής
έλλειψη θερµοµόνωσης (γρ. 1). Γενικά, δίνεται µεγαλύτερη προσοχή στην
θερµοµόνωση του κατώτερου δαπέδου σε περίπτωση απουσίας υπογείου (γρ. 2), ενώ
θεωρείται επιβεβληµένη η εφαρµογή θερµοµόνωσης στην πλάκα της εκτεθειµένης
κατώτερης πλάκας σε περίπτωση πυλωτής (γρ. 3).
Τα παραπάνω οδηγούν δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, σε ότι αφορά την
προστασία του υπογείου και κατώτερου δαπέδου, οι ερωτώµενοι δεν αναγνωρίζουν
την ανάγκη εφαρµογής θερµοµόνωσης, επειδή (σύµφωνα µε τον Κανονισµό) τα
υπόγεια δεν προσµετρώνται στην συνολική δόµηση, παραγνωρίζοντας και το
επιστηµονικό υπόβαθρο (τη θερµοκρασιακή εξάρτηση, το τµήµα των υπέργειων
πλευρικών τοιχωµάτων), αλλά κυρίως τη συνήθη πρακτική των ενοίκων να
µετατρέπουν τα ηµιυπόγεια σε χώρους κύριας χρήσης.
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούν τα στοιχεία εκείνα του κελύφους όπου
καταγράφεται η γενικευµένη εφαρµογή της θερµοµόνωσης (γραφήµατα 4 & 5).
Ωστόσο, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, διευκρινίστηκε ότι, το πρόβληµα της
θερµογέφυρας στους συνδέσµους ενίσχυσης (σενάζ) της διπλής τοιχοποιίας, καθώς
επίσης και στις συναρµογές των στοιχείων πλήρωσης µε τον φέροντα οργανισµό,
παρότι είναι σε γνώση των ερωτώµενων του δείγµατος, θεωρείται αµελητέο και στην
πράξη παραµένουν χωρίς µόνωση.
Απόλυτο εµφανίζεται το δείγµα σε ότι αφορά τα στοιχεία της στέψης (στέγη – δώµα,
γρ. 6), αναφορικά µε τις συνδυασµένες απαιτήσεις θερµοµόνωσης και στεγάνωσης
(από λιµνάζοντα βρόχινα). Εντούτοις σοβαρά ερωτήµατα δηµιουργούνται ως προς το
τελικό αποτέλεσµα, λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις για τα κριτήρια επιλογής των
µονώσεων (κυριαρχεί η τάση για µείωση του κόστους εφαρµογής, γρ. 7). Παρήγορο
είναι ίσως το γεγονός ότι, η ανάθεση της εφαρµογής των µονώσεων γίνεται σε ειδικά
συνεργεία και βασίζεται στην προσωπική επίβλεψη των µελετητών – κατασκευαστών.
(γρ. 8)
Αξιοσηµείωτο είναι πως η εφαρµογή της θερµοµόνωσης στους προβόλους (οι οποίοι
αποτελούν τυπικά ευπαθές οικοδοµικό σηµείο) είναι ανύπαρκτη και η χρήση της
θεωρείται πλεονάζουσα (γρ. 9), µολονότι η έλλειψη µόνωσης στα συγκεκριµένα
σηµεία προκαλεί εκτεταµένες θερµογέφυρες.
Ικανοποιητικό ποσοστό του δείγµατος εφαρµόζει τη θερµοµόνωση σε µεσοτοιχίες
προς κοινόχρηστους χώρους (γραφήµατα 10 & 11), ενώ χαµηλή είναι η εφαρµογή της
στις µεσοτοιχίες προς το φρέαρ του ανελκυστήρα (γράφηµα 12).
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Επίσης σε ικανοποιητικό ποσοστό κινούνται τα δεδοµένα του δείγµατος όσον αφορά
τις µεσοτοιχίες µεταξύ κατοικιών, ως απόρροια µάλλον της εκτεταµένης εφαρµογής
αυτόνοµων συστηµάτων θέρµανσης µεταξύ των διαµερισµάτων (γρ. 13).
Αντίθετα, περιορισµένη χρήση της θερµοµόνωσης καταγράφεται στις µεσοτοιχίες
µεταξύ υγρών χώρων (γραφήµατα 14 & 15), ενώ ειδικά στις µεσοτοιχίες δωµατίων προς
υγρούς χώρους, η θερµοµόνωση κρίνεται περιττή (γράφηµα 16 & 17).
Παρά τις παραπάνω εντοπισµένες ελλείψεις, σύµφωνα µε την
άποψη των ερωτηθέντων του δείγµατος, τα εφαρµοζόµενα µέτρα
θερµοµόνωσης θεωρούνται αποδοτικά.
(γραφήµατα 18 & 19).
3.2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως, ενώ µεγάλο ποσοστό
του δείγµατος στεγανοποιεί κατά την φάση της θεµελίωσης (γρ
20), µόνο οι µισοί των ερωτηθέντων λαµβάνουν µέτρα για το
δάπεδο και τα πλευρικά τοιχία του υπογείου (γρ. 21).
Αντίθετα, το ποσοστό αυξάνει αναφορικά µε εφαρµογές
στεγάνωσης στο κατώτερο δάπεδο (σε περίπτωση απουσίας
υπογείου), γεγονός που επιβεβαιώνει την γενικότερη αντίληψη του
δείγµατος ότι, το υπόγειο (εφόσον δεν προσµετράται στον
συντελεστή δόµησης) δεν θεωρείται κύριος χώρος κατοικίας (γρ. 22).
Όπως προαναφέρθηκε (γραφήµατα 4 & 5), στις εξωτερικές
τοιχοποιίες (και παρά τους προφανείς κινδύνους) η εφαρµογή
οικοδοµικής προστασίας που καταγράφεται δεν µπορεί να
χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Σε χαµηλά επίπεδα, επίσης,
κυµαίνεται η στεγανοποίηση στα οριζόντια διαχωριστικά (στα
δάπεδα) µεταξύ υγρών χώρων (γρ. 23).
Μολονότι οι πρόβολοι αποτελούν ευπαθή σηµεία για την
προστασία των κατασκευών (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 9), η
ανταπόκριση δεν υπερβαίνει το 50% του δείγµατος. Ενθαρρυντικό
είναι πως, καταγράφεται απόλυτο ποσοστό όσον αφορά τα µέτρα
στεγανοποίησης της στέψης των κτιρίων (στέγη/δώµα), τα οποία
θεωρούνται ως τα πλέον περιβαλλοντικά εκτεθειµένα τµήµατα της
κατασκευής (γρ. 24) [Αραβαντινός, . . . ]
Τέλος, παρά τις επιµέρους απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας, περίπου οι µισοί
των ερωτηθέντων θεωρούν επαρκή τα µέτρα στεγανοποίησης στις συµβατικές
κατοικίες (γρ. 18 & 19).
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3.3 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ιδιαίτερη ευαισθησία καταγράφεται, όσον αφορά την πυροπροστασία των χώρων µε
Η/Μ εγκαταστασεις (γρ. 25 & 26).
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, µόνο ένα µικρό ποσοστό του δείγµατος θεωρεί
απαραίτητες τις εφαρµογές πυροπροστασίας στις µεσοτοιχίες µε κοινόχρηστους
χώρους, όπου κυρίως βρίσκονται οι οδεύσεις διαφυγής (γρ. 10), ενώ σε ακόµη
χαµηλότερο επίπεδο κυµαίνεται το ποσοστό όσων λαµβάνουν µέτρα σε µεσοτοιχίες µε
φρέαρ ανελκυστήρα (γρ. 12).
Εντυπωσιακό είναι πως, οι παραπάνω απαντήσεις καταγράφονται µολονότι οι
ερωτώµενοι του δείγµατος δηλώνουν ότι είναι ενηµερωµένοι για την ύπαρξη
υλικών/µονώσεων που εξασφαλίζουν συνδυασµένη προστασία (γρ. 27)

>> Οικοδοµική Προστασία &
Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

3.4 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες µε ανοίγµατα αποτελούν τα τµήµατα εκείνα του κτιριακού κελύφους
που προσδιορίζουν την αντίσταση στους ανεπιθύµητους, αερόφερτους (εξωτερικούς) θορύβους
[Μπάρκας 2001]. Παρά ταύτα (όπως προαναφέρθηκε, γραφήµατα 4 & 5), τα δεδοµένα της έρευνας
εµφανίζουν ότι, οι αντίστοιχες εφαρµογές ηχοµόνωσης βρίσκονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Η παραπάνω διαπίστωση είναι ιδιαίτερα αντιφατική, όταν συνδυαστεί µε τις θετικές
απαντήσεις του δείγµατος όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρµογών συνδυασµένης
προστασίας (θερµο/ηχοµόνωση, γρ. 27), αλλά και µε τη σηµασία που αποδίδουν οι
ερωτώµενοι του δείγµατος στη θερµοµόνωση των πλευρικών τοιχωµάτων (ως
εµπεδωµένη πρακτική του υφιστάµενου Κανονισµού Θερµοµόνωσης).
Σε ότι αφορά τις διατοµές των κρυστάλλων παρατηρείται ότι, µόνο ένα µικρό ποσοστό του
δείγµατος επιλέγει υαλοπίνακες µε κρύσταλλα διαφορετικής διατοµής ή ενδιάµεσο διάκενο
µεγαλύτερο των 12mm, εφαρµογές που αποτελούν την κρίσιµη επιλογή προκειµένου να
επιτευχθούν φαινόµενα αποσβέσεων (ηχητική αποµείωση & θερµοµόνωση).
Αναλυτικά, όπως φαίνεται στο γράφηµα 28, αναφορικά µε τους υαλοπίνακες των
εξωτερικών κουφωµάτων (διατοµή υαλοπινάκων και ενδιάµεσο διάκενο), οι απαντήσεις
ισοµοιράζονται µεταξύ είτε µικρών διατοµών (ίδιου ή διαφορετικού πάχους, µε ενδιάµεσο
διάκενο <12mm), είτε της κατευθείαν επιλογής των ελάχιστων τυπικών διατοµών (5+5mm),
ανεξαρτήτως των υπολογιστικών απαιτήσεων του Κανονισµού [Τζεκάκης, 2003].
Χαρακτηριστικό της αντιµετώπισης του προβλήµατος, όσον αφορά τη
σπουδαιότητα των εξωτερικών κουφωµάτων στην προστασία των κτιρίων, είναι
ότι, µολονότι ένα ικανοποιητικό ποσοστό των ερωτηθέντων επιλέγει τον
περιορισµό των ανοιγµάτων (αναλογία ανοίγµατος προς πλήρες τοίχωµα
περίπου 1:3), το 25% του δείγµατος οµολογεί πως δεν µπορεί να αντιληφθεί ή
δεν γνωρίζει την βαθύτερη ουσία (ούτε το επιστηµονικό υπόβαθρο) του
θέµατος (γρ. 29) [Μπάρκας 2003].
Τέλος, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος θεωρεί απαραίτητο να
λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα αεροστεγάνωσης στα σηµεία συναρµογής
κάσας – τοίχου, εφαρµογή που βελτιώνει καθοριστικά την ηχοµονωτική ικανότητα
των κουφωµάτων (γρ. 30), µολονότι όπως αποδεικνύεται από πρόσθετες
διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, ο τρόπος υλοποίησης της αεροστεγάνωσης (δηλαδή
µε χρήση αφρού διογκωµένης πολυστερίνης) είναι ατελέσφορος και επιτυγχάνει απλά
τη στερέωση των κουφωµάτων.
Παρά την αυτονόητη ανάγκη εξασφάλισης ηχοαποµόνωσης από τη λειτουργία των Η/Μ
συσκευών/εγκαταστάσεων (οδεύσεις ύδρευσης & αποχέτευσης, απορροφητήρες,
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πλυντήρια, στεγνωτήρες κλπ) ή/και ιδιωτικότητας στους υγρούς χώρους (κουζίνες, µπάνια,
WC), µόνο ένα µικρό ποσοστό του δείγµατος λαµβάνει µέτρα στα οριζόντια και κατακόρυφα
διαχωριστικά τους (δάπεδα, µεσοτοιχίες). Χαρακτηριστικό είναι πως η εφαρµογή
ηχοµόνωσης σε µεσοτοιχίες ανάµεσα σε υγρούς χώρους είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ σε
µεσοτοιχίες ανάµεσα σε δωµάτια και υγρούς χώρους είναι απόλυτα µηδενική (γραφήµατα
14, 15, 16,17). Τέλος, ανησυχητικό είναι πως, αν και οι ερωτηθέντες κατανοούν την ανάγκη
πρόσθετων µέτρων για την προστασία του δώµατος από κραδασµούς (γρ. 31),
καταγράφονται µεγάλα ποσοστά αρνητικών απαντήσεων, ενώ (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 6)
θεωρούν πως εφαρµόζουν µια ολοκληρωµένη προστασία του δώµατος.
Όπως προαναφέρθηκε (γραφήµατα 10 & 11), η ανταπόκριση του δείγµατος είναι µικρή, όσον
αφορά τις εφαρµογές ηχοµόνωσης σε µεσοτοιχίες µε κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, σηµαντικές
ελλείψεις καταγράφονται (γρ. 32) σε εφαρµογές ηχοµόνωσης στις µεσοτοιχίες µεταξύ δωµατίων
του ίδιου διαµερίσµατος, ακόµη και σε περιπτώσεις διαρρυθµίσεων που δεν ευνοούν την
ηχοπροστασία (δηλαδή χωρίς την παρεµβολή διαδρόµων, προθαλάµων κλπ) [Τσινίκας 1993].
Σε σχετικά καλύτερο επίπεδο (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 13), κυµάνθηκαν οι θετικές απαντήσεις,
αναφορικά µε την ηχοµόνωση µεταξύ διαφορετικών κατοικιών, µολονότι ύστερα από πρόσθετες
διευκρινήσεις προέκυψε ότι, η εφαρµογή περιορίζεται στην πρόβλεψη διπλής τοιχοποιίας.
Ανεπάρκειες εντοπίζονται επίσης όσον αφορά τις εφαρµογές ηχοµόνωσης στις µεσοτοιχίες µε το
φρέαρ του ανελκυστήρα, καθώς και στις µεσοτοιχίες µε χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων (γρ. 12
& 25). Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις, οι ερωτηθέντες του
δείγµατος θεωρούν ικανοποιητική / επαρκή την ηχοµόνωση στις συµβατικές κατασκευές
κατοικίας (γραφήµατα 18 & 19).
3.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
Παρά τη µεγάλη διασπορά απόψεων που εντοπίστηκε, όσον αφορά τη µέθοδο και το
είδος των µονώσεων (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 7), καθοριστικά κριτήρια επιλογής
αναδεικνύονται η επιθυµία των ιδιοκτητών και το κόστος εφαρµογής (ποσοστά 17% &
14% αντίστοιχα). Η εµφανής τάση για την ελάττωση του κόστους της οικοδοµικής
προστασίας µας δηµιουργεί έντονους προβληµατισµούς, ως προς την επίτευξη τεχνικά
ολοκληρωµένων λύσεων, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι το σύνολο του δείγµατος
αντιλαµβάνεται την ανάγκη ανάθεσης των µονωτικών εφαρµογών σε ειδικό συνεργείο
και θεωρεί την προσωπική επίβλεψη απαραίτητη (γρ. 8).
Ενδιαφέρουσα είναι η αποτύπωση της εµµονής των υποψηφίων αγοραστών-πελατών
στα ζητήµατα των µονωτικών εφαρµογών. Όπως εµφανίζεται στο γράφηµα 33, οι
µελετητές-κατασκευαστές κτιρίων για συµβατικές κατοικίες δηλώνουν ότι, η
συχνότητα ερωτήσεων για την οικοδοµική προστασία αφορά περίπου το µισό των
ενδιαφεροµένων, δηλαδή η αδιαφορία περί τις µονώσεις χαρακτηρίζει το άλλο µισό
των υποψηφίων αγοραστών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, αυτή η
διαπίστωση της ελπίδας (δηλαδή να ξυπνήσει το αγώι τον αγωγιάτη) έρχεται σε
αντίθεση µε τις απαντήσεις που καταγράφονται αναφορικά µε την επάρκεια των
οικοδοµικών µονώσεων, ως κίνητρο αγοράς (θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 11%, γρ.
34) και στην απόλυτη απαξίωση του ζητήµατος σε ορισµένες πόλεις (Βόλος, Ξάνθη,
µηδενικές απαντήσεις).
Σε γενικές γραµµές, για τους κατασκευαστές, η υιοθέτηση περιορισµένων µονωτικών
εφαρµογών στις συµβατικές κατοικίες οφείλεται στην αξιοσηµείωτη αύξηση του
κόστους κατασκευής (γρ. 35). Ωστόσο, τα δεδοµένα της έρευνας αποτυπώνουν µια
παραδεκτή πεποίθηση ότι, οι µονωτικές ελλείψεις οδηγούν συχνά σε µονωτικές
ανεπάρκειες και, εκ των υστέρων, στην ανάγκη για οικοδοµικές ενισχύσεις και
πρόσθετες εργασίες (ποσοστό 43%, γρ. 36). ∆εν λείπουν βέβαια οι απόψεις πως, για
την επάρκεια της οικοδοµικής προστασίας αρκεί η τήρηση των (θεσµικά νοµότυπων)
περιορισµένων απαιτήσεων µιας µελέτης/οικοδοµικής άδειας (ποσοστό 32%, γρ. 37).
Τελικά, το µέγεθος της αντίφασης αποκαλύπτει η εµπεδωµένη αντίληψη πως, παρά την
περιορισµένη σπουδαιότητα που αποδίδεται στη σωστή χρήση των µονωτικών υλικών,
οι ολοκληρωµένες µονωτικές εφαρµογές προσφέρουν µεγάλα ανταποδοτικά οφέλη
κατά τη µελλοντική λειτουργία των κατοικιών (ποσοστό 50%, γρ. 37).
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3.6 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Στοπαρόνεδάφιοεπιχειρείταιοδιαχωρισµόςτουσυνολικούδείγµατοςσεµελετητέςκαικατασκευαστές,
µε στόχο να διαπιστωθεί η πιθανή διαφοροποίηση των αντιλήψεων στα ζητήµατα των µονώσεων,
ανάλογα µε τη θέση του ερωτώµενου στην αλυσίδα παραγωγής των κτιρίων κατοικίας.
Αναφορικά µε τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο ζήτηµα της ηχοµόνωσης του
εξωτερικού κελύφους, εµφανής είναι εκτίµηση των µελετητών για την απαίτηση
αυξηµένης ηχοµόνωσης, σε αντίθεση µε τους κατασκευαστές που φαίνεται να αγνοούν
ή να υποβαθµίζουν τη σπουδαιότητα (ποσοστό 13%) του προβλήµατος (γρ. 38).
Η διαφοροποίηση των απόψεων µετριάζεται ελαφρά στο ζήτηµα της εφαρµογής
ηχοµόνωσης στις µεσοτοιχίες µε κοινόχρηστους χώρους (ποσοστό κατασκευαστών
33%, γρ.39). Στην ίδια κατεύθυνση, αξιοσηµείωτη είναι η ειλικρίνεια των απαντήσεων,
όσον αφορά τη σφαιρική επάρκεια της ηχοµόνωσης των σύγχρονων κατασκευών (γρ.
40). Χαρακτηριστική επίσης είναι η ταύτιση των απόψεων (µεταξύ των µελετητώνκατασκευαστών), όσον αφορά την ουσιαστική έλλειψη πρόνοιας για τις εφαρµογές
ηχοµόνωσης στις µεσοτοιχίες µεταξύ δωµατίων του ίδιου διαµερίσµατος (γρ. 41).
Σαφής διαφοροποίηση των απόψεων καταγράφεται στο ζήτηµα της στεγανοποίησης του
ισογείου (γρ. 42), όπως και των δαπέδων - µεσοτοιχιών µεταξύ υγρών χώρων (γραφήµατα 43
& 44), όπου οι κατασκευαστές δηλώνουν µικρό ή περιορισµένο ποσοστό τέτοιων
εφαρµογών. Αυτή η διαπίστωση δεν οφείλεται απλά στις τεχνικές προτεραιότητες των
επιµέρους στάσεων, αλλά στο συνυπολογισµό του λειτουργικού (διαχρονικού) κόστους των
επιδιορθώσεων, από τη µεριά των µελετητών, σε αντίθεση µε τους κατασκευαστές που
προτάσσουν ως οικονοµικό κριτήριο το άµεσο κόστος κατασκευής. (γρ. 45).

ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

93

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Οικοδοµική Προστασία &
Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

4. Τα συµπεράσµατα της έρευνας
Βασική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι, στο ζήτηµα της θερµοµόνωσης υπάρχει µια ευρεία
ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας, η οποία
ανάγεται κυρίως στην πολυετή εµπέδωση της εφαρµογής του Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Παρά
ταύτα, εντοπίζονται σηµαντικές αστοχίες από την έλλειψη της προστασίας, είτε ορισµένων δοµικών
στοιχείων (όπως οι πρόβολοι & τα σενάζ, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία θερµογεφυρών), είτε των
υπογείων (δάπεδα & πλευρικά τοιχώµατα, µε αποτέλεσµα την θερµοκρασιακή εξάρτηση όλου του
κτιρίου). Ελλιπής θερµοµόνωση παρατηρείται επίσης και στις µεσοτοιχίες µεταξύ υγρών χώρων και
δωµατίων, ενώ µεγαλύτερη προσοχή δίδεται στις µεσοτοιχίες των διαµερισµάτων προς τους
κοινόχρηστους χώρους.
Σχετικά µε την στεγανοποίηση των κτιρίων, το δείγµα φαίνεται να εξαντλεί το ενδιαφέρον
της προστασίας βασικά στα στοιχεία της στέψης και µερικώς στα σηµεία επαφής µε το
έδαφος (λόγω της προφανούς ευπάθειάς τους). Αυτή η κατάσταση ερµηνεύεται από την
έλλειψη σχετικού Κανονισµού, αλλά δεν πρέπει να αγνοούµε επίσης ότι, µια εξαντλητική
µελέτη - εφαρµογή της στεγανοποίησης, απαιτεί σφαιρική κατάρτιση, µεγάλη εµπειρία και
εξειδικευµένα συνεργεία. Οι σοβαρότερες ελλείψεις εντοπίζονται στους υγρούς χώρους
των κτιρίων, γεγονός του δύναται να ερµηνεύσει το «σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου» που
συχνά παρατηρούµε ύστερα από τη φάση αποπεράτωσης, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες
στην υγεία των ενοίκων [Ευθυµιόπουλος, 2005].
Σε ότι αφορά την εφαρµογή των µέτρων πυροπροστασίας, το δείγµα δείχνει να
αντιλαµβάνεται τους πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
Όµως δεν παρατηρούµε την ίδια ευαισθητοποίηση αναφορικά µε τις οδεύσεις διαφυγής,
κατάσταση παράδοξη (αν αναλογιστούµε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας), αλλά εύκολα
ερµηνεύσιµη (αν συνυπολογίσουµε το πραγµατικό κόστος «των νεκρών χώρων»).
Σε αντίθεση, µε τις παραπάνω καταγεγραµµένες κατευθύνσεις περιορισµένων εφαρµογών ή
επιµέρους ελλείψεων, η ηχοµόνωση στις κατασκευές συµβατικής κατοικίας αποτελεί την
«terra incognita” των αντιλήψεων του δείγµατος. Τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι ο θόρυβος
θεωρείται ο αυτονόητος συγκάτοικος της αστικής κατοικίας, µε αποτέλεσµα τα λαµβανόµενα
µέτρα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, ο δε ένοικος κυριολεκτικά απροστάτευτος. Ειδικά σε ότι
αφορά τη διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων (τη σχέση των ανοιγµάτων προς τα συµπαγή
τοιχώµατα), η εντοπισµένη, σχετικά ικανοποιητική αναλογία, δεν πρέπει να ερµηνευτεί σαν
γνώση των συνεπειών του προβλήµατος αλλά µάλλον ως απόρροια του Κανονισµού
Θερµοµόνωσης και, κυρίως, ως τάση µείωσης του συνολικού κόστους κατασκευής.
Τέλος, αναφορικά µε τις γενικότερες αντιλήψεις του δείγµατος στα ζητήµατα της οικοδοµικής
προστασίας σε συµβατικά κτίρια κατοικίας, µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
• το δείγµα (µελετητές και κατασκευαστές µηχανικοί) εµφανίζεται ενηµερωµένο για τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα - υλικά, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι, ο
συγκεκριµένος τοµέας αποτελεί µία ταχύτατα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία που έχει
εισβάλει δυναµικά στο χώρο της οικοδοµικής δραστηριότητας, κυρίως µέσω της διαφήµισης.
• ο βαθµός πληροφόρησης των εµπλεκοµένων δεν συµβαδίζει µε την κατάρτισή τους
στη χρήση των αυτών υλικών, δηλαδή η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παραµένει ο
βασικός οδηγός τους, αλλά βεβαία τυγχάνει επιλεκτικής ή συνδυαστικά
περιορισµένης εφαρµογής,
• ο παράγοντας κόστος σε συνδυασµό µε την επιθυµία των ιδιοκτητών αποτελούν τα
σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής των ανάλογων µονωτικών υλικών,
• κοινή πεποίθηση του συνόλου των εµπλεκοµένων είναι ότι η ορθή εφαρµογή των
οικοδοµικών µονώσεων απαιτεί εξειδικευµένα συνεργεία και προσωπική επίβλεψη,
ενώ αντίθετα η Πολιτεία δεν έχει εξαντλήσει το θεσµικό ρόλο της, όσον αφορά την
διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών,
• συνισταµένη των αντιλήψεων είναι πως απαιτείται η λήψη πρόσθετων µέτρων, καθώς
το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο σε συνδυασµό µε την έλλειψη ελέγχων από τις
αρµόδιες υπηρεσίες οδηγεί τελικά σε κατασκευές υποδεέστερες των αναµενόµενων.
Παρά ταύτα, θετική θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τη στάση των εµπλεκοµένων,
όσον αφορά τη θεωρητική ακαδηµαϊκή γνώση τους (απόρροια µιας πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης από την οποία συνήθως απουσιάζει ο συνυπολογισµός του παράγοντα
κόστος), σε αντιδιαστολή µε τις εφαρµοσµένες συνδυαστικές ικανότητές τους κατά την
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>> Οικοδοµική Προστασία &
Μονωτικές Εφαρµογές
σε Συµβατικά Κτίρια Κατοικίας

καθηµερινή πρακτική στο πεδίο της οικοδοµικής δραστηριότητας. Κατά τη διεξαγωγή
της έρευνας διαπιστώσαµε ότι, η µετριοπαθής στάση της πλειοψηφίας των µηχανικών,
στοχεύει στην εξυπηρέτηση του προτάγµατος των πελατών για µείωση του κόστους
κατασκευής. Είναι λοιπόν βάσιµο να υποθέσουµε πως, η διαφαινόµενη κατάσταση στο
χώρο της οικοδοµικής προστασίας (σοβαρές ελλείψεις, αντί ποιοτικής αναβάθµισης)
αποτελεί άλλο ένα αρνητικό επιφαινόµενο των στρεβλώσεων του υψηλού
ανταγωνισµού στη διαδικασία της παραγωγής κατοικίας.
5. Επίλογος
Σκοπό της παρούσας αποτέλεσε η ανάδειξη των προβληµάτων της οικοδοµικής
προστασίας σε συµβατικά κτίρια κατοικίας, µέσω µίας ερευνητικής διαδικασίας, η
οποία απαιτεί την γνώση της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, την ενηµέρωση επί του
υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, την κατάστρωση των δόκιµων υποθέσεων
εργασίας, τη µεθοδολογική επάρκεια στην κατάστρωση του ερωτηµατολογίου, στην
επιλογή του δείγµατος και στη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση των δεδοµένων
και την διατύπωση-ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
Στα διακεκριµένα στάδια της έρευνας απαιτήθηκε µία δυναµική-κυκλική διαδικασία
ανάδρασης, αφενός για τον έλεγχο των διαφαινόµενων συµπερασµάτων, αφετέρου για
την επέκταση ή εµβάθυνση της έρευνας σε ειδικότερα ή σφαιρικότερα πεδία. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσίασε η έρευνα της χρήσης των σύγχρονων µονωτικών υλικών, οι
ιδιότητες και ο τρόπος εφαρµογής τους, σε συνάρτηση µε το τελικό κόστος κατασκευής.
Σε ότι αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο διαπιστώθηκε ότι, η διάσπαση και ανάδειξη των
επιµέρους ζητηµάτων (θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, κ.τ.λ.), διευκολύνει µεν την
κατανόηση του προβλήµατος (και την τελική επεξεργασία των δεδοµένων), ωστόσο
δηµιουργεί σηµαντικά κενά αναφορικά µε τη συνδυαστική εφαρµογή της οικοδοµικής
προστασίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των µονωτικών υλικών (π.χ. η υπερβολική
ενίσχυση της µόνωσης µε φράγµα υδρατµών, µειώνει τη δυνατότητα εξατµησιοδιαπνοής
της διατοµής, οδηγεί σε πιθανή βλάβη του θερµοµονωτικού υλικού και τελικά επιδεινώνει
την ποιότητα της εσωτερικής ατµόσφαιρας του χώρου) [Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994].
Σοβαρά κενά διαπιστώνονται επίσης στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, όπως η ύπαρξη
πληθώρας κανονιστικών διατάξεων - διευκρινήσεων, σε συνδυασµό µε την εµπλοκή
ανεξάρτητων (και δυστυχώς µη συνεργαζόµενων αποτελεσµατικά) φορέων (Υπουργεία,
Υπηρεσίες, Ινστιτούτα). Πιθανή προέκταση σε αυτή την περίπτωση αποτελεί τόσο ο
εκσυγχρονισµός των Κανονισµών, όσο και η διασύνδεση των αρµοδίων αρχών σε ενιαίο φορέα.
Οι αρχικές υποθέσεις εργασίας αποτέλεσαν ένα κρίσιµο όριο: οι εύστοχες υποθέσεις
µειώνουν το συνολικό χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, αλλά η διατύπωσή τους απαιτεί
µια επώδυνη, κυκλική διαδικασία, µε αναπροσαρµογές και επαναλήψεις. Είναι προφανές,
ότι στην πεπερασµένη χρονική διάρκεια µιας εκπαιδευτικής έρευνας, η διακίνηση του
ερωτηµατολογίου και τελικά το µέγεθος του δείγµατος (ώστε να δοθούν πρόσθετες
παράµετροι ανά ειδικότητα µηχανικού, περίοδο εκπαίδευσης κλπ, σε συνδυασµό µε τις
επιµέρους τοπικές ιδιοµορφίες) καθηλώθηκαν σε περιορισµένο πλαίσιο διάχυσης.
Ενδιαφέρουσα θα ήταν επίσης η επέκταση της διακίνησής του ερωτηµατολογίου σε
µηχανικούς του δηµοσίου (έλεγχος µελετών, επίβλεψη). Το µέγεθος του δείγµατος
µπορεί να θεωρηθεί επαρκές για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας σε επίπεδο
επαρχιακών πόλεων, ωστόσο για την ασφαλή εξαγωγή καθολικότερων συµπερασµάτων
είναι βέβαιο πως θα απαιτήσει έναν ευρύ, πανελλαδικό εµπλουτισµό, στο πλαίσιο µιας
εξειδικευµένης και χρηµατοδοτούµενης έρευνας, η οποία θα µπορούσε να συµπεριλάβει
πρόσθετες παραµέτρους αξιολόγησης όπως (ενδεικτικά) το κόστος της επαρκούς
οικοδοµικής προστασίας αναγόµενο στο µέγεθος του κτιρίου, οι επιπτώσεις στην
(σωµατική και ψυχική) υγεία των ενοίκων, η συµβολή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, στην
µείωση του κόστους της οικοδοµικής προστασίας και λειτουργίας της κατοικίας.
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι από
πλευράς της Πολιτείας εκκρεµεί η αναθεώρηση της θεωρητικής προσέγγισης (κανονισµοί)
αλλά και της τρέχουσας πρακτικής (έλεγχοι). Επίσης, αποδεικνύεται πως το υπόβαθρο της
θεωρητικής κατάρτισης (γνώσης) υφίσταται, παρά το ότι τυγχάνει επιλεκτικής εφαρµογής.
Εποµένως, είναι πλέον εύδηλο ότι η εξοικονόµηση κόστους από την οικοδοµική
προστασία, µειώνει πρόσκαιρα το συνολικό κόστος της αποπεράτωσης µεταφέροντας
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δυσανάλογα µεγάλα οικονοµικά βάρη ενισχύσεων και συντήρησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής. Σε ότι
αφορά τη διάσταση της ευθύνης, αντί της συζήτησης για το ατοµικό ή κοινωνικό µερίδιο, προτιµούµε να υπενθυµίσουµε
πως, κατά τον Αριστοτέλη, ο στόχος του καθενός ξεχωριστά ταυτίζεται µε το στόχο τη κοινότητας και εποµένως αξίζει ο
καθένας ξεχωριστά να κατορθώνει αυτό που χρειάζεται η ανθρώπινη συµβίωση. Το δοµηµένο περιβάλλον, εκτός από
πεδίο κοινωνικών-οικονοµικών δραστηριοτήτων, αποτελεί την υλοποίηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των
µηχανικών, των οποίων το µερίδιο της ευθύνης (και η απολαβή της ευηµερίας) που αναλογεί, διαµορφώνει µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο την καθηµερινότητα όλων µας.
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Η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέµα της ενέργειας
Οι δύο βασικοί άξονες της πολιτικής που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτηµα της ενέργειας είναι η
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η µεταφορά πόρων που προορίζονται για καύσιµα (εισαγωγές πρώτων υλών)
προς την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας (ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας).
Βασιζόµενη στην από πολλών ετών σωστή εφαρµογή ολοκληρωµένων κανονισµών θερµοµόνωσης κτιρίων στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες µε στόχο την εφαρµογή µέτρων και πρακτικών περιορισµού της εξάρτησης από
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, 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.
Η σηµασία του θέµατος της ενέργειας στα κτίρια
Η ενεργειακή ζήτηση του τοµέα των κατασκευών στην ΕΕ καλύπτει το 50% της συνολικής ζήτησης, ενώ
παράλληλα, ο τοµέας των κατασκευών ευθύνεται για το 22% των εκποµπών CO2. Ειδικά ως προς τα κτίρια,
δεδοµένου ότι 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.
Προκειµένου να στηρίξει την βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων, η Οδηγία 2002/91/ΕΚ
προβλέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισµό τα εξής:
• Την θερµοµόνωση του κελύφους και των παραθύρων
• Αεροστεγανότητα (φυσικός αερισµός µε ανάκτηση θερµότητας)
• Θέση και προσανατολισµός, ηλιασµός, φυσικός φωτισµός
• Εγκαταστάσεις θέρµανσης, θερµού νερού, κλιµατισµού
• Συσκευές (χαµηλής) ενεργειακής κατανάλωσης
• Παθητικά ηλιακά συστήµατα, ηλιοπροστασία
Είναι φανερή η προσπάθεια να ξεπεραστεί η πολιτική της απλής θερµοµόνωσης των κτιρίων που ίσχυε µέχρι
πρόσφατα και να εφαρµοστεί µια πολιτική που να λαµβάνει υπ’ όψιν απώλειες και οφέλη, ώστε µαζί µε τη
µόνωση να προωθείται και η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής στα κτίρια
Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια προϋποθέτει την διάθεση και εγκατάσταση ειδικών
υλικών και προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά αφορούν τα εξής:
α. την εξοικονόµηση ενέργειας (κουφώµατα µε ελάχιστες απώλειες, θερµοµονωτικά υλικά, αξιόπιστη
εφαρµογή στο κτίριο)
β. Παραγωγή ενέργειας (συστήµατα γεωθερµίας, φωτοβολταϊκά)
Για τα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητο να είναι γνωστά τα στοιχεία που καθορίζουν την ενεργειακή τους
συµπεριφορά.
Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια προϋποθέτει επίσης την διάθεση και εγκατάσταση
συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Τα συστήµατα αυτά (υλικό και
λογισµικό) υποστηρίζουν τα εξής:
α. τον σχεδιασµό για την εξοικονόµηση ενέργειας (αρχές σχεδιασµού, εργαλεία σχεδιασµού)
β. ∆ιαχείριση για την εξοικονόµηση ενέργειας (συστήµατα διαχείρισης, οφέλη από τη διαχείριση)
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. 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.
Μια διαφορά στην θερµοµόνωση του παραθύρου κατά µόλις 0,1W/m2K περιορίζει την κατανάλωση πετρελαίου
κατά 1,2l/m2 παραθύρου ανά έτος. Συγκρίνοντας το συντελεστή θερµοπερατότητας ενός 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.
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>> Συµβολή στην πολιτική
εξοικονόµησης ενέργειας
στα κτίρια στην Ελλάδα

Η ιδιαίτερη σηµασία του θέµατος για την Ελλάδα
Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 35% της
παραγόµενης ενέργειας (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001). Παρά την προφανή οικονοµική σηµασία του
µεγέθους αυτού και την µακροχρόνια θέσπιση κανονισµού θερµοµόνωσης, η εφαρµογή
του κανονισµού θερµοµόνωσης εξακολουθεί να είναι ελλιπής για τους εξής λόγους:
• ∆ιότι χρησιµοποιούνται µειονεκτικοί τρόποι εφαρµογής των θερµοµονωτικών
υλικών (θερµοµόνωση στον πυρήνα αντί εξωτερική, περιορισµένες διαστάσεις
θερµοµονωτικών υλικών, θερµογέφυρες)
• ∆ιότι κατασκευάζονται υπερµεγέθεις εξώστες συνήθως περιµετρικοί οι οποίοι είναι
ενεργοβόροι και σε πολλές περιπτώσεις µη χρησιµοποιούµενοι
• ∆ιότι τα κουφώµατα είναι στην πλειοψηφία τους αγνώστων στοιχείων ως προς τις
ενεργειακές τους επιδόσεις
Μια βελτίωση της θερµοµόνωσης των παραθύρων από 3W/m2K (πιθανός µέσος όρος
των ελληνικών παραθύρων) σε 1,5W/m2K (ευρωπαϊκή τεχνολογία της περασµένης
δεκαετίας) θα οδηγούσε σε οικονοµία σε πετρέλαιο 18l/m2 παραθύρου ανά έτος. Για
µια κατοικία µε 12m2 επιφάνεια παραθύρων, η ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας από τη
µεταβολή αυτή ανέρχεται σε 200 λίτρα πετρελαίου.
Πέρα από τα παραπάνω προφανή, η επικέντρωση στην Ελλάδα πρέπει σε πρώτη φάση να
στοχεύσει στην εξοικονόµηση ενέργειας µε περιορισµό των απωλειών για τους εξής λόγους:
• Η χώρα δεν διαθέτει σήµερα αξιόλογη εγχώρια τεχνολογία στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (περιορισµένη τοπική παραγωγή σχετικών προϊόντων)
• Συνεπώς η όποια αναµενόµενη µείωση της εξάρτησης από εισαγόµενη ενέργεια
µέσω της εφαρµογής συστηµάτων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
απαιτεί εισαγωγή τεχνολογίας (τουλάχιστον για µερικά χρόνια)
• Αντίθετα, η συστηµατική εφαρµογή της Οδηγίας αφορά στην εφαρµογή µέτρων
περιορισµού των απωλειών στα κτίρια και συνεπώς η απόδοση θα είναι άµεση και
µακροχρόνια
• Κυρίως όµως δεν απαιτεί εισαγωγή τεχνολογίας, αλλά αξιοποίηση και ανάπτυξη της
υπάρχουσας ελληνικής βιοµηχανίας (θερµοµονωτικά υλικά, ενεργειακά
κουφώµατα, ολοκληρωµένες µελέτες, σωστή εφαρµογή) µε θετικά οικονοµικά
αποτελέσµατα για όλους
Οι προϋποθέσεις εφαρµογής µιας πολιτικής για την ενέργεια στα κτίρια
Προκειµένου να µεθοδευτεί σωστά και να αποδώσει η εφαρµογή µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια µε την Οδηγία 2002/91 πρέπει να τεθούν σε
εφαρµογή ορισµένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν:
α. Το νοµικό πλαίσιο, δηλαδή τους νόµους, τις οδηγίες και τους κανονισµούς που θα
διέπουν την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια
β. Το οικονοµικό πλαίσιο, δηλαδή την ανάλυση κόστους-οφέλους ως προς την ενέργεια
στα κτίρια (για τον καταναλωτή) και τη σφαιρική εξέταση του θέµατος του κόστους
της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο (για την κινητοποίηση µέσων χρηµατοδότησης)
γ. Το τεχνικό πλαίσιο, δηλαδή τις προϋποθέσεις εφαρµογής από την κατασκευαστική
βιοµηχανία και την υποστήριξη της αγοράς δοµικών υλικών και προϊόντων για να
ανταπεξέλθουν ως προς τα ζητούµενα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους
δ. Το διοικητικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες εφαρµογής των µέτρων, το σύστηµα
παρακολούθησης της εφαρµογής και τη µέτρηση της απόδοσης
Τα µέτρα αυτά δεν αποτελούν κρατική παρέµβαση ή κρατικό έλεγχο στην αγορά,
άλλωστε εφαρµόζονται από πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα µε τις
καλύτερες επιδόσεις στον τοµέα της θερµοµόνωσης των κτιρίων, µετά από δεκαετίες
εφαρµογής µέτρων υπάρχου σήµερα 10 χρηµατοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της
αντικατάστασης κουφωµάτων (καλής ποιότητας) µε νεώτερα (σύγχρονης τεχνολογίας), σε
όφελος προφανώς της γερµανικής οικονοµίας.
Αντίθετα στις συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας η µη παρέµβαση συµβάλει στη σπατάλη
εθνικού πλούτου.
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Νέες Υπηρεσίες Helexpo
$ȺǎıĲǎǊǀ ĮĲǎǈǉǀǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ ıİ ǎǏĳǀ %DU&RGH ıĲǎ
ǉǈǌǆĲǗ Ĳǔǌ İȺǎǏǈǉǙǌ İȺǈıǉİȺĲǙǌ
ƮĮĲƾǊǎǄǎǐ İǉǇİĲǙǌ ǒƾǏĲǆǐ ƿǉǇİıǆǐ ǉĮǈ ȺǏǗǄǏĮĮ
İǉįǆǊǙıİǔǌ ıĲĮ ǉǈǌǆĲƾ Ĳǔǌ İȺǈıǉİȺĲǙǌ ƿıǔ EOXHWRRWK

Διαθέσιμο Parking στο Σ.Κ. “Ι. Βελλίδης”

Ετήσια ηλεκτρονική αγορά

Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις
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>> Συµβολή στην πολιτική
εξοικονόµησης ενέργειας
στα κτίρια στην Ελλάδα

Τα προϊόντα που απαιτούνται και τα χαρακτηριστικά τους
Σε κάθε τυπική ευρωπαϊκή αγορά, η επιλογή δοµικών προϊόντων κτιριακού κελύφους
(εξωτερικά χωρίσµατα, θερµοµονωτικά υλικά, εξωτερικά κουφώµατα κλπ) καλύπτεται
από ορισµένα κριτήρια τα οποία αφορούν:
Την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του προϊόντος, η οποία διαπιστώνεται µε την
ύπαρξη σήµατος CE για το προϊόν αυτό.
Την επίδοση ως προς την θερµοµόνωση του προϊόντος, η οποία προκύπτει από τη
µελέτη θερµοµόνωσης και διαπιστώνεται µε το πιστοποιητικό θερµοµόνωσης του
προϊόντος.
Την επίδοση ως προς την ηχοµόνωση του προϊόντος, η οποία προκύπτει από τη µελέτη
ηχοπροστασίας και διαπιστώνεται µε το πιστοποιητικό ηχοµόνωσης του προϊόντος.
Αν και το σήµα CE αποτελεί υποχρέωση για όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σηµαντικότερο κριτήριο για τις επιλογές των καταναλωτών αποτελούν οι επιδόσεις των
προϊόντων. Ειδικότερα για τα στοιχεία του κελύφους και τα εξωτερικά κουφώµατα, τα
βασικά κριτήρια επιλογής είναι η θερµοµόνωση και η ηχοµόνωση. Αυτό συµβαίνει διότι
το σήµα CE υποδηλώνει ιδιότητες του προϊόντος για τις οποίες ο καταναλωτής δεν
µπορεί να έχει άποψη. Οι ιδιότητες αυτές διασφαλίζονται για όλους µε το σήµα CE.
Αντίθετα για τη θερµοµόνωση και την ηχοµόνωση ο
καταναλωτής µπορεί να έχει επιλογές, αρκεί να
γνωρίζει τις συνέπειές τους.
Η θερµοµόνωση ενός δοµικού στοιχείου
προσδιορίζεται µε τον συντελεστή
θερµοπερατότητας U σε W/m2K και η
ηχοµόνωση µε τον δείκτη ηχοµόνωσης
αερόφερτου ήχου Rw σε dB.

Το πρόγραµµα Άκµων
της ΓΓΕΤ
Αντικείµενο του Εργαστηρίου
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας είναι
ο προσδιορισµός παραµέτρων και
συντελεστών των επιδόσεων των
δοµικών υλικών και προϊόντων. Ειδικότερο
αντικείµενο του Εργαστηρίου είναι ο
προσδιορισµός των τιµών των δύο βασικών
κριτηρίων επιλογής δοµικών στοιχείων του
κελύφους, της θερµοµόνωσης και της
ηχοµόνωσης και εµµέσως η υποστήριξη µε
στοιχεία µετρήσεων της εφαρµογής των σχετικών
Οδηγιών της ΕΕ.
Με χρηµατοδότηση του µέσω του προγράµµατος
Άκµων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε
το Εργαστήριο στην οργάνωση και λειτουργία νέων
εργαστηριακών εγκαταστάσεων δοκιµών δοµικών υλικών
και προϊόντων ως προς την θερµοµόνωση και την ηχοµόνωση.
Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν δοκίµια θυρών, παραθύρων,
υαλώσεων, θερµοµονωτικών υλικών και στοιχείων προσόψεων συνήθων διαστάσεων.
Στις νέες εγκαταστάσεις θα δοκιµάζονται προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας δοµικών
υλικών και προϊόντων, ώστε να πιστοποιούνται οι επιδόσεις τους και να παρέχονται
στοιχεία για την εφαρµογή τους σε κτίρια.
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Το αντικείµενο του προγράµµατος
Μέσω του προγράµµατος Άκµων το Εργαστήριο ανέπτυξε τρία νέα ζεύγη θαλάµων
δοκιµών θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης:

>> Συµβολή στην πολιτική
εξοικονόµησης ενέργειας
στα κτίρια στην Ελλάδα

• Σύστηµα δοκιµών θερµοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 8990.
Το σύστηµα αποτελείται από ένα µεγάλο κιβώτιο διαστάσεων 3Χ4Χ4.5m3 το οποίο
διαθέτει θερµό θάλαµο και ψυχρό θάλαµο. Μεταξύ των δυο θαλάµων τοποθετείται
το δοκίµιο το οποίο µπορεί να είναι διαστάσεων µέχρι και 2,0 Χ 2,0m. Η τιµή του
συντελεστή θερµοπερατότητας U προσδιορίζεται βάσει της θερµικής ροής σε
σταθερή διαφορά θερµοκρασίας όπως ορίζουν τα διεθνή πρότυπα (DIN EN ISO
8990 “Thermal insulation – Determination of steady state thermal transmission
properties – Calibrated and guarded hot box”). Τα δοκίµια µπορούν να είναι δοµικά
προϊόντα επιφανειακής µορφής σχετικά µικρού βάρους (πανώ κάθε είδους,
κουφώµατα, υαλοπίνακες κλπ), καθώς και µονωτικά υλικά. Το ζεύγος θαλάµων
οδηγείται από ένα σύστηµα ελέγχου δοκιµών µέσω υπολογιστή (υλικό και
λογισµικό), το οποίο ελέγχει και εκτελεί τον έλεγχο της ροής της δοκιµής.
• Σύστηµα δοκιµών ηχοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 140 σε δοκίµια
µεγάλων διαστάσεων.
Το σύστηµα αποτελείται από ζεύγος θαλάµων, µε διαστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα, για την µέτρηση του δείκτη ηχοµόνωσης
χωρισµάτων µεγάλων διαστάσεων (10m2) χωρίς πλευρικές µεταδόσεις. Στον ένα
θάλαµο τοποθετούνται συστήµατα παραγωγής θορύβου δοκιµών υψηλής στάθµης
ενώ και στους δύο θαλάµους όργανα τοποθετούνται όργανα καταγραφής ήχου σε
αριθµό σηµείων του εσωτερικού χώρου του κάθε θαλάµου.
• Σύστηµα δοκιµών ηχοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 140 σε δοκίµια
µικρών διαστάσεων.
Το σύστηµα αποτελείται από ζεύγος θαλάµων, µε διαστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα, για την µέτρηση του δείκτη ηχοµόνωσης
δοκιµίων µικρών διαστάσεων (2m2), κυρίως παραθύρων και υαλώσεων. Η
λειτουργία του είναι παρόµοια µε τη λειτουργία του συστήµατος δοκιµών σε
δοκίµια µεγάλων διαστάσεων.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες
Το Εργαστήριο παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες στον τοµέα των ∆οµικών Υλικών και
Προϊόντων τόσο µε δοκιµές όσο και µε τεχνογνωσία βελτίωσης επιδόσεων. Με την
ενίσχυσή του µέσω του προγράµµατος ΑΚΜΩΝ έχει αυξήσει σηµαντικά το εύρος των
υπηρεσιών αυτών καθώς είναι σε θέση να διεξάγει παράλληλα µε τις µετρήσεις
ηχοµόνωσης και µετρήσεις θερµοµόνωσης. Το Εργαστήριο είναι σε θέση να παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ότι αφορά τις θερµοµονωτικές ικανότητες των
προϊόντων σε διάφορα στάδια εξέλιξης του σχεδιασµού προϊόντων, βοηθώντας έτσι
σηµαντικά τις επιχειρήσεις στη βελτίωση των προϊόντων τους. Οι δοκιµές του
Εργαστηρίου συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία προσδιορίζουν τις
θερµοµονωτικές και τις ηχοµονωτικές ιδιότητες των προϊόντων, ένα σηµαντικό
εργαλείο για την ηχοπροστασία των κτιρίων και για την εξοικονόµηση ενέργειας.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες
πιστοποίησής του κατά ISO 9001:2000 και ολοκληρώνει τις ενέργειές για τη
διαπίστευσή του κατά ΕΝ 17025, ώστε τα αποτελέσµατα των δοκιµών του να είναι
έγκυρα και αναγνωρίσιµα διεθνώς.
ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008
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Φωτοβολταϊκές
µετρήσεις και συγκρίσεις
Η εταιρία θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό
τα πρώτα πραγµατικά στοιχεία και αποτελέσµατα
της απόδοσης τριών διαφορετικών συστηµάτων
παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Τα στοιχεία αυτά η helio-energy ο. ε.
τα έχει συλλέξει on-line
από το σύστηµα, το οποίο έχει εγκαταστήσει
και το οποίο την εφοδιάζει µε στοιχεία
και µετρήσεις σε καθηµερινή βάση.

άρθρο:
Γρηγόριος Τσόγιας
Οικονοµολόγος,
καθηγητής Οικονοµικών του
Ελ. Πανεπιστηµίου Βερολίνου
σύµβουλος φωτοβολταϊκών
και ιδρυτής & διευθυντής της
helio-energy ο. ε.
www.helio-energy.com
Τηλ.: 6934167646
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>> Φωτοβολταϊκές
µετρήσεις και συγκρίσεις

Γενικά για την απόδοση των φωτοβολταϊκών
Όπως γνωρίζουµε, η απόδοση των Φ/Β µονάδων εξαρτάται κυρίως από την
ηλιοφάνεια. Κακώς πιστεύουµε ότι η απόδοση είναι καλύτερη το καλοκαίρι λόγω
της θερµοκρασίας. Η θερµοκρασία είναι αρνητικός παράγοντας για την απόδοση.
Αν έχουµε καλύτερες επιδόσεις το καλοκαίρι, αυτό οφείλεται στην αυξηµένη
ηλιοφάνεια και όχι στις υψηλές θερµοκρασίες.
Καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση είναι οι εξής:
Ο συντελεστής απόδοσης πλαισίων: Ανάλογα µε το είδος των πλαισίων οι
συντελεστές απόδοσης κυµαίνονται µεταξύ 7 % για τα άµορφα και 14 % για τα
περισσότερα πολυκρυσταλλικά πλαίσια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
Γραφική απεικόνιση των
συνολικών αποτελεσµάτων
και των τριών συστηµάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Πολυκρυσταλλικό µε
περιστροφή, γραφική
παράσταση

Τα Φ/Β πλαίσια και η θερµοκρασία: Οφείλουµε να τονίσουµε ότι η απόδοση των πάνελ
πέφτει κατά 4 % (3,5 % στα πολύ καλά και έως 5 % στα περισσότερα πάνελ της αγοράς)
για κάθε 10°C άνοδο της θερµοκρασίας. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι
αφεαυτής η λειτουργία των πάνελ ανεβάζει την θερµοκρασία τους περίπου κατά 25°C.
Όταν συνεπώς οι κατασκευαστές αναφέρονται στη θερµοκρασία λειτουργίας των πάνελ
και κάνουν λόγο για 25°C, αυτό προϋποθέτει µία θερµοκρασία περιβάλλοντος περίπου
0° έως 10° C βαθµών. Σε µία λοιπόν θερµοκρασία περιβάλλοντος της τάξης των 25°C
βαθµών έχουµε ήδη µία µείωση της απόδοσης κατά περίπου 10 %. Μπορούµε όµως να
επηρεάσουµε την απόδοση µε τον κατάλληλο σχεδιασµό στην εγκατάσταση.
Μέθοδος µετρήσεων
Επειδή στη σχετική βιβλιογραφία τα δεδοµένα που δίνονται αναφέρονται συνήθως σε
διάφορα έγκυρα προγράµµατα απόδοσης φωτοβολταϊκών µονάδων, τα οποία λειτουργούν
σε συνθήκες εργαστηρίου, η HELIO-ENERGY O. E. θέλησε να προβεί σε µετρήσεις
βασιζόµενη σε πραγµατικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προσπαθήσαµε δηλαδή να
προσεγγίσουµε την απόδοση στην πράξη εν ώρα λειτουργίας της µονάδας µας. Για το
λόγο αυτό εγκαταστήσαµε στο φωτοβολταϊκό πάρκο στην έδρα της εταιρία µας, στο
ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΛΑΛΩΝ, ήτοι: 39° 39 Ν και 21° 24 Ε, τρία διαφορετικά συστήµατα ισχύος
1,2 KWp το κάθε ένα, ήτοι:
• a) Πολυκρυσταλλικά πλαίσια µε κίνηση σε δύο άξονες και
• B) Πολυκρυσταλλικά πλαίσια σε σταθερή βάση
• Γ) Ένα σύστηµα άµορφων πλαισίων (Thin Film).
Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιµοποιήσαµε τα ίδια επιµέρους υλικά, δηλαδή
καλώδια της Prysmian, πλαίσια της alfasolar και αντιστροφείς της SMA. Επίσης
χρησιµοποιήσαµε µετρητές ηλιοφάνειας, θερµοκρασίας περιβάλλοντος, πλαισίου
και ανέµου επίσης της SMA. Όλα τα µηχανήµατα έχουν τα τεχνικά πιστοποιητικά
της εκάστοτε εταιρίας και είναι πολλαπλώς εγκατεστηµένα παγκοσµίως.
Η εταιρία µας καταγράφει τα αποτελέσµατα καθηµερινά µε συχνότητα 30 λεπτά της ώρας.
Στο άρθρο αυτό θα σας παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα για το µήνα Μάιο 2008. Αυτόν
το µήνα ο ήλιος ανέτελλε µετά στις 5:30 το πρωί και έδυε πριν τις 19:45 το απόγευµα,
είχαµε δηλαδή περίπου 14 ώρες ηλιοφάνεια την ηµέρα. Για το τρέχον έτος ο µήνας αυτός
ήταν ιδιαίτερα θερµός µε θερµοκρασίες στο χώρο της εγκατάστασης έως και 38 βαθµούς.
Την καλύτερη απόδοση είχαµε στις 8.05.08 µε 22,5 Κιλοβατώρες και τη χειρότερη στις
7.5.08 µε 4,7 κιλοβατώρες την ηµέρα. Συνολικά είχαµε τον Μάη 530,62 κιλοβατώρες.
Ειδικότερα:
• a) Πολυκρυσταλλικό µε περιστροφή
= 196,78 Κιλοβατώρες
• B) Πολυκρυσταλλικό σε σταθερή βάση
= 156,51 Κιλοβατώρες
• Γ) Σταθερό µε άµορφα πλαισία (Thin Film) = 177,33 Κιλοβατώρες
Το περιστρεφόµενο απέδωσε περίπου 20,5% περισσότερο από το ακριβώς ίδιο σταθερό.
Η διαφορά µεταξύ σταθερού πολυκρισταλλικού και άµορφου ήταν 11 % υπέρ του
άµορφου, η δε διαφορά µεταξύ της περιστροφής και του αµόρφου ήταν 9,88 υπέρ της
περιστροφής. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι, παρότι τα άµορφα
πλαίσια θεωρούνται φτηνότερα, εάν λάβουµε όµως υπόψη την απαιτούµενη σχεδόν
διπλή επιφάνεια και τις επιµέρους δαπάνες για τα επιπλέον καλώδια, στηρίγµατα κλπ.,
θα δούµε ότι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των άµορφων πλαισίων, είναι ουσιαστικά
όταν έχουµε αρκετή επιφάνεια, δηλαδή σε χωράφια ή πάρκα και όχι στην περίπτωση
εγκατάστασής τους σε στέγη, όπου ο χώρος είναι περιορισµένος.
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>> Φωτοβολταϊκές
µετρήσεις και συγκρίσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
Ηµερήσιο διάγραµµα, 27.05.2008 και συνολικό του Μάη 2008
Ηµεροµηνία

ThinFilm 1230 KWp

Poly 1230 KWp

∆ιπλή περιστροφή 1230 ΚWp

Σύνολο

01.05.2008

7,17

5,98

7,82

20,97

02.05.2008

7,30

6,34

8,17

21,81

03.05.2008

5,91

5,04

5,9

16,85

04.05.2008

6,45

5,72

6,81

18,98

05.05.2008

6,44

5,71

7,08

19,23

06.05.2008

2,63

2,99

3,27

8,89

07.05.2008

1,09

1,46

1,52

4,07

08.05.2008

7,37

6,62

8,6

22,59

09.05.2008

6,44

5,66

6,96

19,06

10.05.2008

5,08

4,66

5,59

15,33

11.05.2008

2,85

3,16

3,46

9,47

12.05.2008

6,71

5,95

7,21

19,87
16,98

13.05.2008

5,53

5,2

6,25

14.05.2008

1,85

2,33

2,33

6,51

15.05.2008

7,03

6,11

7,77

20,91

16.05.2008

6,90

5,78

7,2

19,88

17.05.2008

5,86

5

5,92

16,78

18.05.2008

6,65

5,61

7,15

19,41

19.05.2008

5,97

5,41

6,53

17,91

20.05.2008

6,40

5,64

7,25

19,29

21.05.2008

6,02

5,07

6,35

17,44

22.05.2008

7,14

6,25

8,44

21,83

23.05.2008

6,72

3,31

7,76

17,79

24.05.2008

6,84

5,95

7,95

20,74
20,55

25.05.2008

6,96

5,82

7,77

26.05.2008

6,67

5,43

7,39

19,49

27.05.2008

6,59

5,61

7,48

19,68

28.05.2008

6,89

5,41

7,13

19,43

29.05.2008

5,87

5,01

3,76

14,64

30.05.2008

6,00

4,63

5,49

16,12

31.05.2008

6,69

3,65

4,47

14,81

177,33

156,51

196,78

530,62

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Αναλυτικά για τα τρία συστήµατα για τον Μάη 2008

Ώρα

Ηλιοφάνεια
W/m^2

05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

1
38
105
293
528
706
882
960
966
915
787
616
394
173
57
3
0

Θερµοκρασία
Θερµοκρασία
Απόδοση σε KW
πλαισίου [°C] περιβάλλοντος [°C]

16,93
19,33
23,53
35,23
45,43
50,93
52,73
52,73
56,93
57,73
57,13
53,13
48,03
42,03
35,03
26,43
22,33

18,83
20,83
23,53
30,83
30,03
33,73
34,83
34,83
35,83
36,23
36,53
36,23
36,03
35,33
39,43
26,73
23,33

0
0,01
0,21
0,57
0,71
0,66
0,68
0,66
0,65
0,61
0,59
0,58
0,6
0,54
0,34
0,07
0
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>> Φωτοβολταϊκές
µετρήσεις και συγκρίσεις

∆ιαπιστώνουµε ότι η απόδοση του περιστροφικού συστήµατος είναι το µήνα Μάη µε
περίπου 14 ώρες ηλιοφάνεια την ηµέρα µόνο κατά 20,5% µεγαλύτερη από ότι αυτή του
αντίστοιχου σταθερού. Η διαφορά της απόδοσης του συστήµατος θα είναι µεγαλύτερη
και τον επόµενο µήνα επειδή η ηµέρα θα µεγαλώσει ακόµη. Σε καµία όµως περίπτωση
δεν θα έχουµε για ένα ολόκληρο χρόνο µία διαφορά της τάξης 35-40%.
Αυτό όµως που εντυπωσιάζει στην παραπάνω εικόνα είναι το γεγονός ότι η περιστροφή
παρέχει σχεδόν από 8:00 έως 19:00 τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Ενδιαφέρον
επίσης είναι να δούµε την απόδοση σε σχέση µε την ηλιοφάνεια και τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος και πλαισίων. Στην επόµενη στήλη βλέπουµε αυτή τη σχέση.
Τη µεγαλύτερη απόδοση έχουµε στις 9:00 µε 0,71 κιλοβατώρες παρότι η ηλιοφάνεια
δεν είναι η µεγαλύτερη. Αυτό συµβαίνει στις 15:00 µε ηλιοφάνεια 787 W ανά τµ,
θερµοκρασία πλαισίων 57,13 [°C] και περιβάλλοντος 36,53[°C] και απόδοση 0,59
κιλοβατώρες. Ενδιαφέρον είναι να δούµε και το διάγραµµα του πολυκρυσταλλικού σε
σταθερή βάση σε σχέση µε το αντίστοιχο πολυκρυσταλλικό µε κίνηση σε δύο άξονες,
εδώ τη µέγιστη απόδοση την έχουµε δύο ώρες αργότερα, ήτοι στις 11:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
Πολυκρυσταλλικό µε
σταθερή βάση.

Πίνακας 3: πολυκρυσταλλικά σε σταθερή βαση
Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση µεταξύ του πολυκρυσταλλικού και άµορφου (Thin Film) η
διαφορά κατά το µήνα Μάη ήταν 11 % υπέρ του άµορφου, αυτό οφείλεται στην
ευελιξία του άµορφου στις υψηλές θερµοκρασίες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να
επαναλάβουµε ότι η επιφάνεια που χρειάζεται το άµορφο για την εγκατάστασή του
είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη των άλλων δύο συστηµάτων. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν
το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις σε στέγες στη Γερµανία είναι πολυ- ή/και
µονοκρυσταλλικές και όχι από Thin-Film, πράγµα που δεν συµβαίνει όµως στις µεγάλες
εκτάσεις, όπως σε µία µονάδα 40 ΜW κοντά στη Ληψεία (Leipzig) που γίνεται µε ThinFilm.
Πίνακας 4:
Thin Film σε σταθερή βάση
Συνοψίζοντας πρέπει να επισηµάνουµε ότι, αν θέλουµε
να στηρίξουµε σε ελληνικά δεδοµένα µια
αντικειµενική άποψη για το ποια είναι η συµφέρουσα
οικονοµικά λύση για µία φωτοβολταϊκή επένδυση σε
σχέση µε το κόστος και την απόδοση, θα χρειαστεί να
περάσουν µερικοί µήνες, αφού δεν υπάρχουν µέχρι
στιγµής στοιχεία και δεδοµένα και οι µετρήσεις της
εταιρίας µας µάς δίνουν για πρώτη φορά τέτοια έγκυρα
δεδοµένα. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να
εξασφαλίσουµε στοιχεία για την απόδοση των
συστηµάτων κατά τους θερινούς µήνες, που οι µέρες
είναι µεγάλες και πολύ θερµές.
Exkurs: Το αυτόνοµο σύστηµα της HELIO
Θέλουµε επίσης να σηµειώσουµε πως εγκαταστήσαµε και ένα αυτόνοµο σύστηµα που
αποτελείται από δύο πλαίσια 205 w, 12 µπαταρίες και έναν αντιστροφέα 1800 w. Η
χαρά µας ήταν µεγάλη, διότι διαπιστώσαµε πως µε τις µονάδες αυτές µικρής κλίµακας
µπορούµε να εξασφαλίσουµε άνετα έναν αξιόλογο φωτισµό, τη λειτουργία ψυγείου
ακόµη και τη χρήση διαφόρων εργαλείων, όπως ενός τρυπανιού ή ακόµη και µιας
ηλεκτρικής σόµπας αλογόνου των 1.200 W. Είναι συνεπώς πολλές οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες η εγκατάσταση ενός παρόµοιου συστήµατος είναι οικονοµικά συµφέρουσα,
π. χ. στις περιπτώσεις αποµακρυσµένων από το δίκτυο καταναλωτών, κτηνοτρόφων,
γεωργικών επιχειρήσεων κλπ., όχι δηλαδή µόνο για τα αυθαίρετα σπίτια. Η αυτόνοµη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µπορεί συνεπώς να είναι οικονοµικά συµφέρουσα και να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός εξοχικού κτιρίου ή ενός απλού σπιτιού στο
χωριό, όπου περνάµε µερικές µέρες το χρόνο ή ακόµη και µιας µικρής επαγγελµατικής
µονάδας.
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Νέες Υπηρεσίες Helexpo

$ȺǎıĲǎǊǀ ĮĲǎǈǉǀǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ ıİ ǎǏĳǀ
%DU&RGH ıĲǎ ǉǈǌǆĲǗ Ĳǔǌ İȺǎǏǈǉǙǌ İȺǈıǉİȺĲǙǌ

ƮĮĲƾǊǎǄǎǐ İǉǇİĲǙǌ ǒƾǏĲǆǐ ƿǉǇİıǆǐ ǉĮǈ ȺǏǗǄǏĮĮ
İǉįǆǊǙıİǔǌ ıĲĮ ǉǈǌǆĲƾ Ĳǔǌ İȺǈıǉİȺĲǙǌ ƿıǔ EOXHWRRWK

Διαθέσιμο Parking στο Σ.Κ. “Ι. Βελλίδης”

Ετήσια ηλεκτρονική αγορά

Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις

ÙÂ‡¯Ô˜ 4  ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

109

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
και Εξωτερική Θερµοµόνωση.
Ο όµιλος POLYKEM
Σε συνεχόµενη συνεργασία
µε κρατικούς φορείς και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
διευρύνει τεχνογνωσία της
θερµοµόνωσης,
δηµιουργώντας µε ευθύνη
και σεβασµό,
αποτελεσµατικές λύσεις,
στοχεύοντας στην
ενηµέρωση του τεχνικού
κόσµου και διασφαλίζοντας
µία καλύτερη ποιότητα στο
χώρο των κατασκευών και
του αστικού περιβάλλοντος.

Οι επιδιώξεις για εξοικονόµηση ενέργειας έχουν γίνει πλέον συνειδητή επιλογή σε
κάθε τοµέα της ζωής, από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα µέσα µαζικής µεταφοράς
µέχρι τον κατασκευαστικό τοµέα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν συγκεκριµένα
νοµοθετικά µέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και στη
µείωση τους συνολικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι στην Ευρώπη ο κτιριακός τοµέας
καταναλώνει περίπου 40% της συνολικής ενέργειας εκτοπίζοντας τη βιοµηχανία και
τις µεταφορές από την πρώτη θέση και συµβάλει στο 45% εκποµπής CO2, οπότε η
σωστή διαχείριση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Από τον
Ιανουάριο του 2006 έχει, άλλωστε, τεθεί σε εφαρµογή η σχετική οδηγία 2002/91/EC
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Από 1/1/2009 τίθεται σε εφαρµογή για
νεόδµητα και υπό ανακαίνιση κτίρια, η υποχρεωτική έκδοση Ενεργειακού
Πιστοποιητικού. Σύµφωνα µε αυτό και τον κανονισµό ενεργειακής αποδοτικότητας το
κάθε υπό κατασκευή ή ανακαίνιση κτίριο πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες
προδιαγραφές δόµησης που θα εξασφαλίζουν την εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφωνα
µε τα παραπάνω χωρίς ενεργειακό πιστοποιητικό ένα ακίνητο δε θα είναι εύκολο να
πωληθεί ή θα µειωθεί σηµαντικά η αξία του.
Ο ρόλος του κτίρίου
Ο σχεδιασµός ενός κτιρίου πρέπει να στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους
ενοίκους ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σηµαίνει, ότι
µία καλή µόνωση πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:
• την υγεινή, άνετη και ευχάριστη διαβίωση στους ενοίκους, χωρίς να διαταράσσεται
το θερµικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος µε ακραίες θερµικές
αλληλοεπιδράσεις κρύου η ζέστης ανάµεσα σε αυτό και στον περιβάλλοντα χώρο
• Την οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας µε την ελαχιστοποίηση των θερµικών
απωλειών του εσωτερικού χώρου
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>> Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων και Εξωτερική
Θερµοµόνωση.

Οι θερµικές απώλειες µέσα από ένα κτίριο προκαλούνται από τη µετάδοση
θερµότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατµόσφαιρα ή προς
ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα. Με τη θερµοµόνωση ενός κτιρίου
επιδιώκεται να µειωθεί ο χρόνος (ταχύτητα) ανταλλαγής της θερµότητας µέσα από τα
τοιχώµατα.
Ένα άλλο σηµαντικό τµήµα του κτιριακού κελύφους που συµβάλει ως και 30% στην
θερµική απώλεια είναι και οι Θερµογέφυρες που καλούνται εκείνα τα σηµεία ή
τµήµατα του κτιριακού κελύφους µε σηµαντική µείωση της θερµικής αντίστασης των
δοµικών στοιχείων.
Η εξωτερική Θερµοµόνωση µε σύστηµα Kelyfos της εταιρίας Polykem
Ο βασικότερος τοµέας επέµβασης στα κτίρια υφιστάµενα και νέα είναι το κτιριακό
κέλυφος για την αποδοτικότερη θερµοµόνωση τους. Η εξωτερική θερµοµόνωση
αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο µόνωσης του κτιριακού κελύφους, καθώς και
ο βέλτιστος τρόπος ελασχιστοποίησης των θερµογεφυρών. Στα υφιστάµενα κτίρια,
πολλές φορές αποτελεί και τον µοναδικό τρόπο επέµβασης. Τα προτερήµατα της
εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι:
• Εξοικονόµηση ενέργειας από την Εκµετάλλευση ολόκληρης της
θερµοχωρητικότητας των τοίχων.
• Εξοικονόµηση ενέργειας µε την αποφυγή σχηµατισµού Θερµικών γεφυρών σε νέα
και υφιστάµενα κτίρια
• Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 55%, ως προς τη συνολική ενέργεια που
καταναλώνεται στο κτίριο για θέρµανση και κλιµατισµό. ∆ηλαδή τώρα µπορούµε να
πληρώνουµε λιγότερο από τα µισά χρήµατα από όσο µας κοστίζει η θέρµανση και ο
κλιµατισµός.
• Προστασία του περιβάλλοντος µε έως 50% µείωση των αερίων ρύπων
• Προστασία του κτιριακού κελύφους από καιρικές καταπονήσεις.
• Άψογη τελική επιφάνεια (σοβάτισµα σε λείες επιφάνειες, ευθύγραµµες ακµές,
ιδιαίτερη εµφάνιση κλπ)
• Βελτίωση της εµπορευσιµότητας του κτιρίου λόγω ενεργειακής ταυτότητας
Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας kelyfos αξιοποιεί την εξηλασµένη
πολυστερίνη, της εταιρίας DOW που προσφέρει περαιτέρω,
• Αποδεδειγµένη διατήρηση τεχνικών & θερµικών χαρακτηριστικών
• Λιγότερο από 2% µεταβολή της θερµοµονωτικής του ικανότητας µε τη πάροδο του
χρόνου
• Λιγότερο από 1% υδατο-απορρόφηση (Είναι γνωστό ότι η απορρόφηση ύδατος
µειώνει σηµαντικά την ικανότητα θερµοµόνωσης)
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>> Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων και Εξωτερική
Θερµοµόνωση.

Τι είναι όµως το Kelyfos;
Είναι ένα σύνολο προϊόντων που προφέρουν άριστη θερµοµόνωση σε ολόκληρο το κτιριακό κέλυφος δηλαδή, στην pilotis,
στους τοίχους, στην ταράτσα, στα κουφώµατα (παράθυρα, µπαλκονόπορτες) και στα τζάµια. Το KELYFOS είναι προϊόν
συνεργασίας της POLYKEM µε κορυφαίους οίκους (DOW, ISOMAT, ALUMIL, AGC).
Το Kelyfos για την τοιχοποιία είναι ένα επικολλούµενο σύστηµα πολλαπλών στρώσεων που αποτελείται από,
• θερµοµονωτικές πλάκες Styrofoam IB-SL της εταιρίας DOW,
• Βασικά και τελικά επιχρίσµατα της εταιρίας ISOMAT
• Αναγκαία παρελκόµενα για την όλοκλήρωση του συστήµατος (οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών πλακών, ειδικά
τεµάχια εξηλασµένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα κα.)
Εφαρµογή του συστήµατος Kelyfos
1. Προετοιµασία της υφιστάµενης επιφάνειας – Καθαρισµός/ επισκευή
2. Τοποθέτηση οδηγών στήριξης περιµετρικά του κτιρίου
3. Προετοιµασία της Κόλλας Kelyfos Thermo και εφαρµογή της επάνω στα θερµοµονωτικά τεµάχια (DOW) και στη
συνέχεια τοποθέτηση αυτών στη τοιχοποιία σε διάταξη διακοπτόµενου αρµού
4. Μηχανική στερέωση µε ειδικά βύσµατα Kelyfos
5. Τοποθέτηση ειδικών ενισχυτικών τεµαχίων στις γωνίες και υαλοπλέγµατος Kelyfos σε όλη την επιφάνεια µε κόλλα
Kelyfos Thermo
6. Εγκιβωτισµός υαλοπλέγµατος σε όλη την επιφάνεια
7. Εφαρµογή τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος Ακρυλικής η Τσιµεντοειδούς Βάσης.

Κάποια Στατιστικά
• Το αρχικό κόστος εγκατάστασης ενός συστήµατος θέρµανσης σε πολυκατοικία, µπορεί να µειωθεί εως 18% µε σωστή
θερµοµόνωση
• Σε µία συνηθισµένη πολυκατοικία, µία αύξηση 3 % των κτιριακών δαπανών για θερµοµόνωση επιτυγχάνεται 30%
εξοικονόµηση στα καύσιµα σε βάθος χρόνου, µε χρόνο απόσβεσης της επιπλέον δαπάνης 4-8 χρόνια
• Σε περίπτωση κτιρίου χωρίς θερµοµόνωση τα έξοδα της θέρµανσης υπερβαίνουν τα έξοδα κατασκευής µετά την
πάροδο µερικών δεκαετιών
• Η πρόσθετη δαπάνη για εξωτερική θερµοµόνωση µπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από µία πενταετία ( Μελέτη Α.
Παπαδόπουλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε τιµές καυσίµων 2005).
Συµπέρασµα
➢ Η εξωτερική θερµοµόνωση αποδεικνύεται ως η πιο αποτελεσµατική µόνωση
➢ Σε υφιστάµενα κτίρια η πιο ελκυστική και ενίοτε ο µοναδικός τρόπος
➢ Σε νέα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος εξάλειψης θερµογεφυρών
➢ Εξοικονόµηση ενέργειας εως και 55% που δύναται να φτάσει εως 60% µε τη χρήση θερµοµονωτικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων
➢ Για τον χρήστη, µείωση δαπανών για ψύξη / θέρµανση σε βάθους χρόνου, µε ταυτόχρονη περιβαλλοντολογική αξία
χάρις στη µείωση των αέριων ρύπων
➢ Η πιστοποίηση ενός συστήµατος φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εγγυάται την αποδεδειγµένα σωστή συµπεριφορά
του στο πεδίο
➢ Την ίδια βαρύτητα φέρει και ο φορέας που το παρέχει και οφείλει να εξασφαλίσει την σωστή τοποθέτησή του στο πεδίο
➢ Το σύστηµα Kelyfos αξιοποιεί την Εξηλασµένη πολυστερίνη της εταιρίας DOW, µε τις αποδεδειγµένες σταθερές
µηχανικές ιδιότητες σε βάθος χρόνου.
Το σύστηµα Kelyfos είναι πιστοποιηµένο από τον Ευρωπαικό φορέα πιστοποίησης δοµικών υλικών EOTA, µε αριθµό
πιστοποίησης ΕΤΑ06/252.(www.eota.be) και παρέχεται µε γραπτή κατασκευαστική εγγύηση της εταιρίας Polykem.
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8-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
> Η Έκθεση Υλικών και Εξοπλισµού Κατασκευής Οικοδοµικών Έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ,
πραγµατοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού.
Στην έκθεση που καταλαµβάνει 50.000 τ.µ., παρουσιάζονται πάνω από 550 επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υλικών κατασκευής οικοδοµικών έργων
και αναµένεται να την επισκεφθούν 80.000 επισκέπτες. ∆υνατότητα άνετης στάθµευσης
µε 12.000 θέσεις PARKING.

HALL

1 ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

i ×ÑÒ¼uÁÒÁ ÁÌÎ×uÉÍ½Î× i ²ÁÌÎÅÒÑuÁÒÁ  £ÅÍÄÀÑÅÉÕ ËÒÉÐ½ÔÍ
i ¾ÐÒÅÕ  ÁÐÓ×ÐÁ ÁÌÎ×uÉÍ½Î×  17$  ÊÀÌÎ× i ËÁÐÁØ¾ÎÐÒÅÕ
i ¨ÈÖÁÍÉÑuÎ½ i £ÊÁÐÒ¼uÁÒÁ i ¨ÈÖÁÍ¼uÁÒÁ i °ÎÌ i ¼ÒÅÕ i ¾ÐÒÅÕ ÁÑÆÁÌÅ½ÁÕ
i §ÇËÅÌÁ ÁÌÎ×uÉÍ½Î×  ÉÄ¼ÐÎ×  *OPY i 1BOFM

HALL

2 CONSTRUCTION - ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

i ¢ÉÎuÈÖÁÍ½ÅÕ ÒÑÉu»ÍÒÎ× i Ë×Ð¾ÄÅuÁ i ¡ÄÐÁÍ¼ ×ÌÉË  §ÎÍÉuÁÒÁ i ³ÁÌ×ÂÎ×ÐÇ½ÅÕ i ³Ì×ÂÅÕ ÎÌÉÑuÎÀ ÑË×ÐÎÄ»uÁÒÎÕ i ÎuÉË Ì»ÇuÁÒÁ
i ¨ÈÖÁÍ¼uÁÒÁ ÄÉÁu¾ÐÆÔÑÈÕ ÎÌÉÑuÎÀ ÑË×ÐÎÄ»uÁÒÎÕ i ÐÎËÁÒÁÑËÅ×ÁÑu»ÍÎÉ uÁÍÄÀÅÕ i ¨ÅÒÁÌÌÉË»Õ ËÁÒÁÑËÅ×»Õ i ÐÎËÁÒÁÑËÅ×ÁÑu»ÍÁ ÑÒÎÉÖÅ½Á
i ¨ÅÒÁÌÌ¾Ò×ÎÉ  ×Ì¾Ò×ÎÉ  ¦ËÐÉÏuÁÒÁ i ¨ÎÍÔÒÉË ×ÌÉË i ²ÄÐÁ×ÌÉË  ¡ÎÖÅÒÅ×ÒÉË Ñ×ÑÒ¼uÁÒÁ i ¯ÉËÎÄÎuÉË uÈÖÁÍ¼uÁÒÁ
i ×ÑÒ¼uÁÒÁ ËÁÉ ÅÆÁÐuÎÇ»Õ ÊÈÐÕ Ä¾uÈÑÈÕ i ×ÑÒ¼uÁÒÁ ÅÊÔÒÅÐÉË¼Õ ÓÅÐuÎu¾ÍÔÑÈÕ i ±ÎÀÂÌÁ i ±ÑÉuÅÍÒÎÐÎÙ¾ÍÒÁi ³ÐÏuÁÒÁ i ¢ÅÐÍ½ËÉÁ i ±ÅÖÍÎÒÐÎ½ÅÕ
i £ÉÖÐ½ÑuÁÒÁ i §ÅÐÁu½ÄÉÁ  Ò»ÇÅÕ i ¯ÊÀuÁÖÁ ÐÎÙ¾ÍÒÁ i ¯ÉËÎÄÎuÉË¼ Ê×ÌÅ½Á i £ÉËÁÌÀÃÅÉÕ ËÒÉÐ½ÔÍ i ²ÄÐÎÐÐÎ»Õ  ©ÐÅÒÉÁ i ¢ÉÎuÈÖÁÍÉË ÄÅÄÁ
i ¡ÍÅÌË×ÑÒ¼ÐÅÕ i ÉÄÐÎuÎÉ Ë×ÌÉ¾uÅÍÎÉ i ÌÁÒÆ¾ÐuÅÕ i °uÅÕ i ËÌÅÕ Ë×ÌÉ¾uÅÍÅÕ i ¡×ÒÎuÁÒÉÑuÎ½ ËÒÉÐ½ÔÍ i ¨ÈÖÁÍÎÌÎÇÉË¾Õ ÅÊÎÌÉÑu¾Õ ËÒÉÐ½ÔÍ
i £ÇËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ Æ×ÑÉËÎÀ ÁÅÐ½Î× i £ÍÁÌÌÁËÒÉË»Õ uÎÐÆ»Õ ÅÍ»ÐÇÅÉÁÕ

HALL

3 ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

i ¨ÐuÁÐÁ i ÐÁÍ½ÒÅÕ i ÉÑ½ÍÅÕ i ±ØËÉÁ  ##2  ×Ð½uÁÖÁ ×ÌÉË i µÉÌÁ ËÎ×Ø½ÍÁÕ i µÉÌÁ uÍÉÎ× i £½ÄÈ ×ÇÉÅÉÍ¼Õ i ÌÁËËÉÁ ÄÁ»ÄÎ×  ÒÎ½ÖÎ×
i ©×ÑÉË»Õ  ÒÅÖÍÈÒ»Õ ÌËÅÕ  »ÒÐÅÕ i §ÁÒÁÑËÅ×»Õ ¦®¯³ i ËÌÅÕ i ÀÌÉÍÁ ÄÅÄÁ i ¥ÌÅËÒÐÎÌÎÇÉË¾ ×ÌÉË¾ i ¡ÐÖÉÒÅËÒÎÍÉË¾Õ ÆÔÒÉÑu¾Õ
i §ÌÉuÁÒÉÑu¾Õ  »ÐuÁÍÑÈ i ÒÁuÔÒ ÄÅÄÁ i ²ÁÌ¾ÒÎ×ÂÌÁ i ¢ÉÒÐÏ i ÀÇÖÐÎÍÁ ÄÉÁËÎÑuÈÒÉË ×ÌÉË

> ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

HALL

2

HALL

ειρεύεσαι;
ν
ο
ή
ς
ί
ε
γ
ρ
υ
ο
δηµι

ΤΕΤ-ΚΥΡ

8-12/43

2009

χτίζεις ή ανακαινίζεις;

HALL

τάς;
αναζητάς ή αντικαθισ

PROFILMÉDIA
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> Λασκαράτου 5, 111 41, Αθήνα
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

άρθρο:
Βαΐτσης Τριαντάφυλλος
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
Για την
Green Way Structure –
Αειφόρος ∆οµή

Προκειµένου να σχηµατίσουµε από την αρχή µια εικόνα για το περιεχόµενο του
άρθρου, θα ήταν σκόπιµο να αναφερθεί ένα κοµµάτι από την οµιλία του ∆ηµάρχου
Αθηναίων, Νικήτα Κακλαµάνη, στα εγκαίνια της 1ης έκθεσης «Πράσινες ταράτσες –
Ολάνθιστα µπαλκόνια»: Στην Αθήνα υπάρχουν 40.000 κτίρια. Εάν το 1% αυτών που
είναι 400, ακολουθήσουν την προτροπή του ∆ήµου Αθηναίων και κάνουν πράσινα
µπαλκόνια ή πράσινες ταράτσες, του χρόνου η Αθήνα θα έχει µια άλλη µορφή.
Με µόνο το 1%. Φανταστείτε, τι εικόνα θα αποκτήσει η Αθήνα, αν αυτό το ποσοστό
φτάσει στο 10%, που δεν είναι στόχος που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
Αυτές οι σκέψεις θα µπορούσαν να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα
και γενικότερα για οποιοδήποτε αστικό κέντρο. Άραγε θα µπορούσε κάποιος από τους
αναγνώστες να φανταστεί πώς θα ήταν η γειτονιά στην οποία ζει, µε το 10% των
κτιρίων να είχε πράσινες ταράτσες ή µπαλκόνια;
Όλα τα προηγούµενα, σχηµάτισαν στο µυαλό του κάθε αναγνώστη µια αισθητικά ωραία
εικόνα. Η αισθητική λοιπόν, είναι ένα από τα βασικά οφέλη των «πράσινων ταρατσών».
Βέβαια δεν είναι και το µοναδικό όφελος. Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται
τα περισσότερα και βασικότερα οφέλη των ταρατσόκηπων.
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Όλοι µας γνωρίζουµε ότι ο αέρας που αναπνέουµε, δεν είναι πια «καθαρός», κυρίως
στο αστικό περιβάλλον. Τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι σχετικά
ανεβασµένα, όπως επίσης και η σκόνη και άλλοι ρύποι. Τα φυτά, (συνεπώς και οι
πράσινες ταράτσες και τα µπαλκόνια) παράγουν οξυγόνο (Ο2) καταναλώνοντας
διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
12CΟ2 + 12Η2Ο → 2C6Η12Ο6 + 6O2 + 6Η2Ο
Παράλληλα, οι ταρατσόκηποι συγκρατούν και φιλτράρουν τη σκόνη.

>> ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Ουσιαστική συµβολή στη δηµιουργία µικροκλίµατος
Η ύπαρξη ενός ταρατσόκηπου αλλάζει σε µια µικρή ακτίνα γύρω του τις παραµέτρους
του κλίµατος. Επηρεάζει τη θερµοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα του αέρα, σε
αρκετές περιπτώσεις και τον άνεµο. Μ’ αυτόν τον τρόπο συµβάλλει στη δηµιουργία
ενός µικροκλίµατος, κάτι που δεν µπορεί να γίνει εύκολα µε τεχνικά µέσα (σκεφτείτε
και συγκρίνετε, για παράδειγµα, τη σκιά ενός δέντρου και τη σκιά µιας οµπρέλας το
καλοκαίρι... τι θα προτιµούσατε;).
Παροχή χώρων ψυχαγωγίας, αναψυχής, κοινωνικοποίησης
∆εδοµένου του ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες πόλεις έχουν καταλήξει σε
τσιµεντουπόλεις, η δηµιουργία ταρατσόκηπων αποτελεί µια λύση ενάντια στον µικρό
αριθµό πάρκων και στη µικρή έκταση δάσους που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο (για
παράδειγµα στην Αθήνα αναλογεί το µικρότερο ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο, είναι
τελευταία στην παγκόσµια κατάταξη. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος
περιγράφει ως «ανεκτή» την αναλογία 10 τετραγωνικών µέτρων πρασίνου ανά κάτοικο,
η Αθήνα εδώ και τρεις δεκαετίες προσφέρει µόλις 2,5 τετραγωνικά µέτρα «ανάσας» σε
κάθε έναν από τους κατοίκους της. (Ηλίας Καϊναδάς, ερευνητής στο Τµήµα
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Ελευθεροτυπία - 02/12/2007))
Θερµοµόνωση
Μια µεγάλη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός
κτιρίου καταναλώνεται για τη θέρµανση και την ψύξη των κτιρίων. Η πράσινη στέγη –
µπαλκόνι – εκτός από τα υπόλοιπα οφέλη συντελεί και στην θερµοµόνωση των
κατασκευών. Σε έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι πράσινες στέγες έχουν τη
δυνατότητα να βελτιώσουν τη θερµική απόδοση µιας σκεπής µέσω της σκίασης, της
µόνωσης και της εξατµισοδιαπνοής. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι µια πράσινη στέγη θα
µπορούσε να µειώσει τη θερµοκρασία και την καθηµερινή διακύµανση θερµοκρασίας
σηµαντικά στους θερµότερους µήνες (άνοιξη και καλοκαίρι). Η πράσινη στέγη επίσης
συγκράτησε τη ροή θερµότητας µέσω της σκεπής και µείωσε τη µέση καθηµερινή
καλοκαιρινή ενεργειακή ζήτηση, που οφειλόταν στη ροή θερµότητας µέσω στέγης,
κατά περισσότερο από 75%. Ενώ η περιβαλλοντική θερµοκρασία υπερέβη τους 30°C
για 10% των ηµερών κατά τη διάρκεια της 22µηνης περιόδου παρατήρησης, η
θερµοκρασία στέγης αναφοράς (απλή στέγη) πήγε επάνω από 30°C κατά τη διάρκεια
του µισού από το χρόνο, έναντι σε µόνο 3% του χρόνου για την πράσινη στέγη.
(THERMAL PERFORMANCE OF GREEN ROOFS THROUGH FIELD EVALUATION, Karen Liu
and Bas Baskaran, National Research Council, Institute for Research in Construction)
Συγκράτηση του νερού της βροχής
Σηµαντικό ρόλο µπορούν να παίξουν οι ταρατσόκηποι στην συγκράτηση της βροχής και
την επιβράδυνση της εκροής των οµβρίων στους κύριους αποχετευτικούς αγωγούς.
∆ιεξήχθη το εξής πείραµα:
Σε δύο διαφορετικά υποστρώµατα ταρατσόκηπου, εφαρµόστηκε ένταση βροχής 5,5 x
10-6 ms-1 και διάρκειας 13,8 x 103 sec (3,83 ώρες) στο υπόστρωµα 1 και 12 x 103 sec
(3,33 ώρες) στο υπόστρωµα 2 και σηµειώθηκε συγκράτηση των οµβρίων 52,1% και
55,11% αντίστοιχα στα δύο υποστρώµατα. Για το υπόστρωµα 1 η εκροή των οµβρίων
άρχισε 5,42 x 103 sec (90 min ή 1,5 ώρα) µετά την έναρξη της βροχής ενώ αντίστοιχα
5,28 x 103 sec (88min) καθυστέρησε η εκροή του υποστρώµατος 2.
Πληροφοριακά, το υπόστρωµα 1 αποτελούνταν από κοµπόστα και ελαφρόπετρα σε
αναλογία 7:3 κ.ό. ενώ το υπόστρωµα 2 από κοµπόστα και κεραµοχάλικο σε αναλογία
7:3 κ.ό.
(Πηγή: ∆.Ι.Μπαµπίλης - Π. Λόντρα, Γ.Π.Α. – Τµήµα Α.Φ.Π. & Γ.Μ., Εργ. Γ. Υδρυλικής)
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>> ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Η συγκράτηση των νερών της βροχής και η καθυστερηµένη απόδοσή τους συµβάλλουν
σηµαντικά στην προστασία από πληµµύρες.
• Η δηµιουργία του µικροκλίµατος και η ρύθµιση – µείωση της θερµοκρασίας
συµβάλλει στην καταπολέµηση του φαινοµένου της αστικής νησίδας (της διαφοράς,
δηλ. της θερµοκρασίας που παρατηρείται συγκρίνοντας τα προάστια µε το κέντρο
µιας πόλης – π.χ. στο Πάρισι έχει παρατηρηθεί διαφορά θερµοκρασίας µέχρι και
13ο C).
• Η εφαρµογή µόνωσης στην πράσινη στέγη συντελεί στην υγροµόνωση του κτιρίου
(µε την προϋπόθεση βέβαια να γίνει σωστά).
• Η ηχοµόνωση ενός κτιρίου µπορεί να βελτιωθεί έως 8 dB, προσφέροντας
παράλληλα µείωση του θορύβου της πόλης καθώς ο ήχος απορροφάται από τη
µαλακή επιφάνεια της πράσινης ταράτσας και δεν αντανακλάται.
• Προστασία του κτιρίου
Τέλος, µια πράσινη ταράτσα προστατεύει το κτίριο από παράγοντες που µπορούν να
προκαλέσουν φθορές όπως το χαλάζι, οι απότοµες εναλλαγές τις θερµοκρασίας, η
βροχή, οι ηλιακές ακτίνες UV κ.α.
Στον σχεδιασµό µιας πράσινης στέγης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξής
παράγοντες:
1. Στατική Επάρκεια: Υπολογισµός των επιπλέον φορτίων στη στατική µελέτη των νέων
κτιρίων και έλεγχος στατικής επάρκειας για τα υφιστάµενα κτίρια.
2. Στεγάνωση της τελικής δοµικής επιφάνειας και αντιριζική προστασία αυτής.
3. Πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση για µείωση των ενεργειακών απωλειών µε υλικά
επίστρωσης φιλικά προς το περιβάλλον και χρώµατα που να απορροφούν την
ηλιακή ακτινοβολία.
4. Τοποθέτηση ελαφρών εδαφικών µειγµάτων για τη µικρότερη επιβάρυνση του
στατικού φορέα.
5. Αποστράγγιση – εξασφάλιση απορροής πλεονάζουσας ποσότητας νερού και
απορροής οµβρίων.
6. Κατάλληλο σύστηµα άρδευσης ώστε να καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες των
φυτών και να εξοικονοµείται νερό και ενέργεια.
7. Η επιλογή των φυτών να γίνεται µε βάση τις κλιµατολογικές συνθήκες της κάθε
κλιµατικής ζώνης για τη δηµιουργία µικροκλίµατος και την άµεση προσαρµογή,
εγκατάσταση και ανάπτυξη αυτών.
8. Τα φυτά που προτείνονται, να ανήκουν στην Ελληνική και ευρύτερη Μεσογειακή
χλωρίδα µε στόχο τη βιοποικιλότητα, να µην έχουν µεγάλες ανάγκες άρδευσης, να
µπορούν να προσαρµόζονται και να αναπτύσσονται εύκολα.
Το κόστος κατασκευής µιας πράσινης στέγης µπορεί να έχει µεγάλες διακυµάνσεις που
εξαρτώνται από τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει κανείς. Μια µέση τιµή, όµως, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι κοντά στα 30€ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω την απάντηση µεγάλης βρετανικής εταιρείας, που
έχει ως αντικείµενο τη διαµόρφωση των στεγών των κτιρίων, στην ερώτηση: Ποιοι
λόγοι οδηγούν τους πελάτες σας στην απόφαση για δηµιουργία πράσινης στέγης;
Οι πελάτες µας επιλέγουν να κατασκευάσουν µια πράσινη στέγη καθώς έτσι
προσθέτουν ενδιαφέρον και ποικιλία στο κτίριο το οποίο µεταφράζεται σε αύξηση της
αξίας του ακινήτου τους. Από περιβαλλοντολογική άποψη, η πράσινη στέγη µειώνει το
διοξείδιο του άνθρακα τόσο σε επίπεδο µικροκλίµατος µε άµεσες επιπτώσεις στην
καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων όσο και σε επίπεδο
περιβάλλοντος γενικότερα.
Πηγές:
-www.greenroofs.gr
-∆.Ι.Μπαµπίλης - Π. Λόντρα, Γ.Π.Α. Τµήµα Α.Φ.Π. & Γ.Μ., Εργ. Γ. Υδρυλικής
-THERMAL PERFORMANCE OF GREEN ROOFS THROUGH FIELD EVALUATION, Karen Liu and Bas Baskaran, National
Research Council, Institute for Research in Construction
-∆ΝΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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To αύριο στην ψύξη – θέρµανση κτιρίων
Οι τιµές πετρελαίου και
αερίου συνεχίζουν
να αυξάνονται συνεχώς.

άρθρο:
από την EcoSolutions ΕΠΕ
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Μια µατιά στις στατιστικές δείχνει σαφώς ότι η τάση είναι ανοδική. Οι τρέχουσες τιµές
περίπου στα $ 90 ανά βαρέλι (159 λίτρα) φέρνουν το αργό πετρέλαιο σε ένα νέο
επίπεδο ρεκόρ και σύµφωνα µε τις προβλέψεις, υπάρχει το ενδεχόµενο να ανέβουν
ακόµη και στα $ 100. Πριν από την έναρξη της εποχής θέρµανσης 2007/2008 ξέραµε
ότι η κερδοσκοπία θα επιφέρει µια άνοδο στην τιµή του πετρελαίου.
Η αύξηση βασικών τιµών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών µπορεί να αποδοθεί εν
µέρει στην έκρηξη κατανάλωση πετρελαίου στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Κίνας
και της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια των ερχόµενων ετών η συνεχής άνοδος στη
βιοµηχανία και η κινητικότητα σε αυτές τις χώρες θα οδηγήσουν σε µια συνεχώς
αυξανόµενη απαίτηση για πετρέλαιο.
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>> To αύριο
στην ψύξη – θέρµανση κτιρίων

Επιπλέον, τα διάφορα γεγονότα όπως αναταραχές στην Άπω Ανατολή, οι φυσικές
καταστροφές συνεχίζουν να δίνουν αφορµή για µεγάλες αυξήσεις τιµών. Οι αλλαγές
στο παγκόσµιο κλίµα θα συνεχίσουν να είναι µια ώθηση για µια αύξηση στη συχνότητα
των ακραίων καιρικών γεγονότων.
Ένας άλλος λόγος για την αύξηση τιµών του πετρελαίου είναι ένα φαινόµενο
αποκαλούµενο «peak-oil». ∆εδοµένου ότι το πετρέλαιο εξάγεται από ένα κοίτασµα,
γίνεται όλο και δυσκολότερο να διατηρηθεί το ποσοστό εξαγωγής. Όταν το
περιεχόµενο ενός κοιτάσµατος φθάνει στο µισό από το αρχικό περιεχόµενό του πρέπει
να χρησιµοποιηθούν, µειώσεις παραγωγής και άλλες τεχνικές, όπως την έγχυση
ύδατος, για να διατηρήσει µια ορισµένη παραγωγή. Όταν αυτό εφαρµόζεται στη
παγκόσµια παραγωγή πετρελαίου, είναι προφανές ότι η συνολική παραγωγή θα πρέπει
να µειωθεί σε κάποιο βαθµό.
Ένας άλλος λόγος είναι το ότι η βιοµηχανία πετρελαίου εκµεταλλεύτηκε πρώτα τα
ευκολότερα και εποµένως φτηνότερα κοιτάσµατα. Σήµερα για την άντληση του
πετρελαίου θα πρέπει να φτάσουµε βαθύτερα, µακρύτερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
τιµές του πετρελαίου µπορούν µόνο να αυξηθούν καθώς η παραγωγή θα πρέπει να
συνεχίζεται. Μερικοί από τους κυριότερους παραγωγούς πετρελαίου ήδη έχουν
αναγνωρίσει ότι πλησιάζουµε το σηµείο «peak-oil».
Η τιµή του αερίου συνδέεται µε την τιµή του πετρελαίου και στέκεται αυτήν την
περίοδο οµοίως σε υψηλό επίπεδο. Σε σχέση µε το 2000 η τιµή του αερίου έχει
διπλασιαστεί. Αυτές οι ανησυχητικές τάσεις πρέπει να µας δίνουν κάθε κίνητρο για να
εξετάσουµε τις εναλλακτικές λύσεις στο πετρέλαιο και το αέριο και για να
ενσωµατώσουµε τις προαναφερθείσες πτυχές στους υπολογισµούς µας στα σχέδια
επενδύσεων και απόσβεσης του κόστους οικοδoµής. Η γεωθερµική ενέργεια και η
ηλιακή ακτινοβολία µας δίνουν πλέον την δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθούµε στα
κτίρια από τις συµβατικές µορφές ενέργειας.
Σπίτια και κτίρια χωρίς την χρήση πετρελαίου ή αερίου
Οι επαναστάσεις αρχίζουν πάντα στο µυαλό.
Οι ηλιακοί ειδικοί σκέφτονται τους ηλιακούς συσσωρευτές, οι ειδικοί στις αντλίες
θερµότητας την συµπίεση οι ειδικοί στην θέρµανση την καύση. Μήπως θα πρέπει να τα
σκεπτόµαστε όλα µαζί;
Eπειδή το πετρέλαιο και το αέριο είναι καθηµερινά ακριβότερα και λιγότερα, µας
δηµιουργούν ανασφάλεια. Επειδή η πυρηνική ενέργεια δεν είναι µια εναλλακτική
λύση, επειδή τα κτίρια θα απαιτούν τα ενεργειακά πιστοποιητικά ήδη από το επόµενο
έτος. Και επειδή η ολοκληρωµένη κάλυψη των κτιρίων µε ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας είναι εφικτή. Χρειαζόµαστε µια επανάσταση; Σίγουρα. Γιατί τα εναλλακτικά
ενεργειακά συστήµατά πρέπει να συνδυάζουν έξυπνα τις διαφορετικές πηγές
ενέργειας και τις καταναλώσεις. Με µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας σε οποιοδήποτε
είδος ή µέγεθος κτιρίου.
Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι η ενεργειακή κάλυψη ενός κτιρίου «360ο».
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>> To αύριο
στην ψύξη – θέρµανση κτιρίων

Θέρµανση και ψύξη κτιρίων
Μόνο όποιος σκέπτεται ολοκληρωµένα, µπορεί να δώσει
ολοκληρωµένες λύσεις. Ανεξάρτητα αν µιλάµε για νέα ή παλαιά
κτίρια – µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα, ξενοδοχεία ή
µονοκατοικίες στο Βορρά ή το Νότο θέρµανση ή ψύξη - ή και τα δύο.
Με τον σωστό ολοκληρωµένο σχεδιασµό πρέπει τα ενεργειακά
συστήµατά να έχουν απάντηση σε κάθε ερώτηση. ∆ιαφορετικά
συστήµατα όπως οι ηλιακοί συσσωρευτές,
αντλίες θερµότητας, συσκευές ψύξης,
θερµοενεργά υλικά δόµησης, επιτοίχια ή
ενδοδαπέδια να συνδυάζονται όλα για να
δηµιουργήσουν το ιδανικό σύστηµα για να
ταιριάξει ακριβώς στις εκάστοτε ανάγκες µας
και για να κάνει την ηλιακή θέρµανση και την
ψύξη δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Επίσης πρέπει να φροντίζουµε ολόκληρο το
σύστηµα, και να µπορούµε ακόµη και να το
ελέγξουµε αποµακρυσµένα από έναν υπολογιστή ή
κινητό. Και εκτός αυτού τα συστήµατά µας, θα πρέπει να
µπορούν να συµπληρωθούν µε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Αυτό θα είναι ενεργειακή κάλυψη 360°.
Για να επιτύχουµε το παραπάνω θα πρέπει τα συστήµατά µας να
είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να χρησιµοποιούν την διαθέσιµη ενέργεια
µε τέτοιον τρόπο, ώστε χωρίς ιδιαίτερες απώλειες να µπορούµε να την
έχουµε διαθέσιµη όταν την χρειαζόµαστε. Η αυτονοµία από τα συµβατικά
καύσιµα είναι εύκολη. Πρέπει απλά να έχουµε τα πάντα υπό έλεγχο, να
συνδυάσουµε κάθε πηγή ενέργειας και καταναλωτές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η
παραγωγή ενέργειας να µην σπαταλιέται οπουδήποτε. Όχι µόνο να συνδέσουµε την
διαθέσιµη ενέργεια όπως η ηλιακή και γεωθερµική, αλλά να διαχειριζόµαστε επίσης
την ενέργεια µε τέτοιον έξυπνο τρόπο ώστε στο τέλος να µην απαιτείται καθόλου το
πετρέλαιο ή το αέριο.
Παραδείγµατος χάριν: οι µεσαίες θερµοκρασίες της ηλιακής ενέργειας
χρησιµοποιούνται για την προθέρµανση των συστηµάτων αποθήκευσης, για να
θερµάνουν τις πισίνες, και τα ενεργά στρώµατα στο κτίριο. Η ενέργεια µεταφέρεται
χωρίς απώλεια κατ' ευθείαν στη θερµική µάζα του κτιρίου, µειώνοντας κατά συνέπεια
τις δαπάνες κατανάλωσης κατά 60%, ανάλογα µε τη περιοχή. Έτσι δεν είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς πόσο αποτελεσµατικό είναι το σύστηµα συνολικά. Είναι όλο απλά
ένα θέµα διαχείρισης.
Αυτό που κερδίζουµε.
Χαλάρωση από κάθε άποψη. Τα πρωτοποριακά ενεργειακά συστήµατα εξασφαλίζουν
την οικολογική συµπεριφορά καθώς επίσης και την εσωτερική και εξωτερική
αρχιτεκτονική ελευθερία, αυξάνουν την αξία της ιδιοκτησίας - καθώς επίσης
δηµιουργούν ένα εξαιρετικά ευχάριστο εσωτερικό κλίµα. Αλλά το µεγαλύτερο όφελός
τους βρίσκεται στην ασφάλεια προγραµµατισµού, τη σταθερότητα δαπανών και τις
χαµηλότερες λειτουργικές δαπάνες τους.
Για να επεξηγήσουµε τι σηµαίνει αυτό πραγµατικά, θα σας παρουσιάσουµε µία
σύγκριση διαφόρων συστηµάτων, για ένα σπίτι τεσσάρων Ατόµων, λειτουργικού χώρου
150m2, µε 18000 kWh/έτος, για περίοδο 20 ετών µε υπολογιζόµενη αύξηση
ενεργειακού κόστους 8%.
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>> To αύριο
στην ψύξη – θέρµανση κτιρίων

Παρουσίαση ολοκληρωµένου συστήµατος ψύξης – θέρµανσης κτιρίου
Η αρχή του γεωθερµικού κλιµατισµού είναι πολύ απλή. Βασίζεται στο γεγονός ότι κάτω
από την επιφάνεια της γης, η θερµοκρασία είναι σταθερή χειµώνα-καλοκαίρι στους 1618 βαθµούς Κελσίου. Αν συνεπώς εκµεταλλευτούµε την σταθερή θερµοκρασία του
υπεδάφους, µπορούµε να θερµάνουµε χώρους το χειµώνα και να τους ψύξουµε
αντίστοιχα το καλοκαίρι. Ο ήλιος είναι µία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας την οποία θα
πρέπει να περιλάβουµε σε αυτόν το σχεδιασµό. Με µία φράση µπορούµε να έχουµε το
οικονοµικότερο και αποδοτικότερο σύστηµα κλιµατισµού απλά αν µεταφέρουµε
σωστά την υπάρχουσα σταθερή θερµοκρασία της γης και την ενέργεια του ήλιου. Τα
οφέλη θα είναι µεγάλα για την τσέπη µας, την ποιότητα ζωής µας και το περιβάλλον.
Αυτό γίνεται µε τη χρήση µιας γεωθερµικής αντλίας θερµότητας, η δε θερµότητα
µεταδίδεται µέσω εντός δικτύου σωληνώσεων (σχέδιο 8,9) που είτε βρίσκονται σε
οριζόντια διάταξη και χαµηλό βάθος, είτε σε κατακόρυφη διάταξη εκµεταλλευόµενοι
µία γεώτρηση που γίνεται γι΄αυτό το λόγο.
Το κύκλωµα µπορεί να είναι επίσης κλειστό ή ανοιχτό.
Το σύστηµα είναι κατάλληλο τόσο για µεµονωµένες ιδιωτικές κατοικίες όσο και για
µεγάλα κτίρια, εταιρίες, ξενοδοχεία κ.λ.π.
Με την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας ηλιακής ενέργειας και αντλιών
θερµότητας όχι µόνο µπορούµε να ενώσουµε πολλά διαφορετικά µεµονωµένα υλικά
και συστήµατα, αλλά και να τα συνδυάσουµε µαζί σε ένα ευέλικτο πλήρες σύστηµα
που να µπορεί να προσαρµοστεί σε όλες τις απαιτήσεις, από µονοκατοικίες σε µεγάλα
κτήρια βιοµηχανικής κλίµακας. Ο ήλιος παραµένει πάντα η αρχική πηγή ενέργειας και,
ιδανικά, το κτίριο είναι ικανό να λειτουργήσει χωρίς οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο
σύστηµα θέρµανσης ή κλιµατισµού.
(1) Οι συλλέκτες. συλλέγουν την ηλιακή θερµότητα και την προωθούν στο
EnergyController (5) ή το ΕnergyManager.
Η υψηλή αποδοτικότητά τους εγγυάται την οικονοµική χρήση της
ηλιακής ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συλλέκτες (1) µαζί
µε τις αντλίες θερµότητάς (4) µεγιστοποιούν την απόδοσή!
(2) Θερµοενεργά υλικά κτιρίων σε τοίχους πατώµατα και οροφή µέσα και
έξω µπορούν να χρησιµεύουν στην διατήρηση της θερµοκρασίας της
οικοδοµής. Ένα δίκτυο σωλήνων ενσωµατώνεται στους τοίχους και
τις οροφές κατά τη διάρκεια της φάσης οικοδόµησης του κτιρίου και
αυτοί µπορούν να συνδεθούν µε τα διαφορετικά υδραυλικά
κυκλώµατα.
∆εδοµένου ότι αυτό το σύστηµα επιτρέπει επίσης στη θερµότητα για
να εξαχθεί από τα δωµάτια, είναι επιπλέον δυνατό να χρησιµοποιηθεί ο
αέρας που κυκλοφορεί στο κτήριο.
(3) Σε ένα ηλιακό σπίτι, είναι ουσιαστικό να χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα χαµηλής
θερµοκρασίας µε την ακτινοβόλο θέρµανση - ψύξη πατωµάτων ή/και τοίχων. Έναντι
των συµβατικών υψηλής θερµοκρασίας συστηµάτων (π.χ. καυστήρας µε θερµοκρασίες
ροής µέχρι 65°), οι θερµοκρασίες ροής, ανεφοδιασµού µόνο µέχρι 35° αυξάνουν
εντυπωσιακά την αποδοτικότητα του εξοπλισµού θέρµανσης. Ένα άλλο πλεονέκτηµα
είναι ότι αυτά τα συστήµατα δηµιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Σε αντίθεση µε τα συµβατικά θερµαντικά σώµατα, οι τοίχοι και τα πατώµατα
ακτινοβολούν τη θερµότητα ή την ψύξη από ολόκληρη την επιφάνειά τους και δεν
καταλαµβάνουν καθόλου χώρο.
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Η αποθήκευση της θερµότητας γίνεται σε δεξαµενή που έχει πολύ καλές ιδιότητες
µόνωσης.
Ο ελεγκτής ενέργειας (EnergyController) είναι ένα υδραυλικό σύστηµα ελέγχου, το
οποίο αποταµιεύει την ηλιακή ενέργεια που παράγεται, µέχρι και σε τρία διαφορετικά
επίπεδα αποθήκευσης. Αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στις διαφορετικές απαιτήσεις
θερµοκρασίας της θέρµανσης και του νερού για κατανάλωση. Ο διευθυντής ενέργειας
(Energy Manager) χρησιµοποιείται στα µεγαλύτερα συστήµατα, δεδοµένου ότι, έναντι
του EnergyController, έχει µεγαλύτερο αριθµό και περισσότερες ποικίλες συνδέσεις
εκτός από την ικανότητα ανάµιξης ή διαχωρισµού.
Οι πρόσθετοι ενεργειακοί καταναλωτές, όπως οι πισίνες, µπορούν επίσης να
συνδεθούν στο σύστηµά µας.
Το πλήρες σύστηµα δεν επιβάλλει οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό περιορισµό και
επιτρέπει µια πολλαπλότητα επιλογών διαµόρφωσης των χώρων.
Η αντλία θερµότητας παίρνει την ενέργεια από το µέσο που την περιβάλλει (αέρας,
ύδωρ ή γη). Οι αντλίες θερµότητας έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και
σχεδιάζονται βέλτιστα για τη χρήση µε τους ηλιακούς συσσωρευτές. Ένας σωστός
συνδυασµός αντλιών θερµότητας, κατάλληλα τοποθετηµένες, είναι σε θέση να
αντικαταστήσει εντελώς ένα συµβατικό σύστηµα θέρµανσης – ψύξης. Ενδεικτικά
αναφέρουµε πως ένα γεωθερµικό κλιµατιστικό καταναλώνει σε ηλεκτρικό ρεύµα µόλις
το 30% της ενέργειας που αποδίδει, ενώ ένας καυστήρας-καλοριφέρ το 130%!
Η εγκατάσταση του γεωθερµικού συστήµατος µπορεί να περιλαµβάνει σύστηµα
αποθήκευσης κάτω από τα θεµέλια, είτε σε χώρο γύρω από το σπίτι, έτσι είναι δυνατό
να επεκταθεί η συνολική ικανότητα αποθήκευσης για την ηλιακή παραγµένη ενέργεια
σχεδόν σε οποιοδήποτε µέγεθος.
Το γεωθερµικό σύστηµα αποθήκευσης είναι ένα δίκτυο σωλήνων, το οποίο αποθηκεύει
τη θερµότητα στο έδαφος. Εγκατεστηµένο κάτω από τα θεµέλια, είναι µονωµένο από
το κτίριο.
Μια επαρκούς µεγέθους ικανότητα αποθήκευσης είναι σε θέση να παρέχει
ικανοποιητική ενέργεια ηλιακής θερµότητας για να καλύψει τις απαιτήσεις για ένα
ολόκληρο έτος.
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