1

o

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ενέργεια - περιβάλλον - κτίριο

|20|21| Μαρτίου 2009
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ÝÛ×ÓÄÓÍ×ÃÞÌé ÔÍÃìÖËÃ ÅËÃ jÃÔÃË×É×ËÌÓïÜi

¶ÌÄ ÍÈÖÇÔÞîÖÔÝ ÈÕëÒÇÙ×Ê ÕÔÙ ÇÌÄÖÍÈí ÕêÒÜ ÄÕî KS ÚÖîÒÌÄa ÕÖëÕÈÌ ÒÄ ÈíÒÄÌ ÈÓÄ×ÞÄÎÌ×ÏëÒÊg ©ÙØîÝ
ÈíÒÄÌ ÍÄÌ Ô ÅÄ×ÌÍîÝ ÏÄÝ ×ØîÚÔÝ\ ½Ä ÞÜØÔÅÔÎØÄßÍê ÕÎÄí×ÌÄ ØÊÝ *#- ÄÕÔÇÈÌÍÒðÔÒØÄÌ ÏëÖÄ ÏÈ ØÊÒ ÏëÖÄ
ÌÇÌÄíØÈÖÄ ÈÕÌÍÈÖÇìa ÏÈ ×ØÄËÈÖê ÙÛÊÎëÝ ÄÕÔÇî×ÈÌÝ ×È ÅêËÔÝ ÚÖîÒÔÙa ÄÓÌîÕÌ×ØÄ ÍÄÌ ÏÈ ÏÈÆêÎÊ ÇÌêÖÍÈÌÄ
ÉÜìÝ\ ½Ô 2'$23,% 0#,2#12 ÕÔÙ ÏÄÝ ëÇÜ×È ØÊÒ ÙÛÊÎîØÈÖÊ ÅÄËÏÔÎÔÆíÄ ÏÈØÄÓð ÕÔÎÎïÒ ÈÕÜÒðÏÜÒ
ÈØÄÌÖÈÌïÒa ÈíÒÄÌ ÏÌÄ ÄÍîÏÊ ÈÕÌÅÈÅÄíÜ×Ê ØÊÝ ÕÔÌîØÊØÄÝ ÏÄÝ\ ± ÙÛÊÎì ÄÕîÇÔ×Êa Ê ÄÇÌÄÏÞÌ×ÅìØÊØÊ
ÕÔÌîØÊØÄa ØÔ ÙÛÊÎÔð ÈÕÌÕëÇÔÙ #04'!# ÍÄÌ ÍÄÎðØÈÖÈÝ ÈÆÆÙì×ÈÌÝ ÈíÒÄÌ ×ØÔÌÚÈíÄ ØÄ ÔÕÔíÄ ÚÄÖÄÍØÊÖíÉÔÙÒ
ØÊÒ *#- 1-*0a ÍêÒÔÒØÄÝ ÏÄÝ ÕÖÜØÄÆÜÒÌ×ØëÝ ×ØÊÒ ÕÄÆÍî×ÏÌÄ ÄÆÔÖê ØÜÒ ÞÜØÔÅÔÎØÄßÍïÒ\
ªËÃ ÔÇÕËÖÖí×ÇÕÇÜ ÔÍÉÕÓÝÓÕìÇÜ]  MR tSu MMJ KJR QQnS ë 555\*#-n1-*0\%0

ITMW
ÎÃÜ ]
®ÔËÖÌÇÝÊÇì×Ç
£ ¨ÊëÑÃ
SR
 KS
ÕËÍìÓØ KSSR
¨Ôí L êÛÜ O ¨Ô

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3
Τριµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr,
www.profilmedia.gr, www.profilnet.gr
Έκδοση - Ιδιοκτησία: Σοφία Τσογκλή
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
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Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
Φιλίτσα Τσουλή
Χριστίνα Πατσιά
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Μάριος Ζαχαριάδης

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:
Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Κατερίνα Λιάπη
Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

CTP - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ:
ΑΦΟΙ Λ. ΑΚΡΙΤΙ∆Η Ο.Ε. Τηλ.: 2310 796.923-6

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.806
e-mail: profil@profilnet.gr
∆ιεύθυνση Έκδοσης: Γιώργος Γαζεπίδης
Υπεύθυνος Παραγωγής: Μιχάλης Σπυρόπουλος
Τµήµα Marketing: Μαίρη Μπαρµπούνη
Μάγδα Ματζιώρη
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη
Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Μάνος Αρβανίτης
Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του περιοδικού.
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ǾȜȚȠșİȡȝȚțȐ țĮȚ ĭǺ ıȣıĲȒȝĮĲĮ

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ  ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ (QHUJ\2
įȘȜĮįȒ İȞȑȡȖİȚĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ İȓȞĮȚ ĲȠ ȝȠȞĲȑȜȠ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țĮĲİȣșȪȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ȑȡİȣȞĮȢ
țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ 6FKFR
ȅȚ ȘȜȚĮțȠȓ ıȣȜȜȑțĲİȢ ȝİ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ
ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ İʌȓ Ȓ İȞĲȩȢ ıĲȑȖȘȢ
ıİ İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȦȢ ıĲȑȖĮıĲȡĮ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩıȠȥȘ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĮțȩȝĮ țĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘ ıĲȑȖȘ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ
ȝİ ʌĮȡȐșȣȡĮ ȠȡȠĳȒȢ țĮȚ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ 6FKFR
Ǿ 6FKFR ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲĮ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ ʌȜĮȓıȚĮ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ 'DPSI+HDW
țĮĲȐ ,(&  Ȓ ,(&  țĮȚ ȑȤȠȣȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ İȡİȣȞȘĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ īȚĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȠțȚȝĮıȓİȢ ıĲȠ
ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ĲȘȢ 6FKFR ȅȚ ȝİĲĮĲȡȠʌİȓȢ ĲȘȢ 6FKFR
ȝİĲĮĲȡȑʌȠȣȞ ȝİ ȣȥȘȜȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠ ıȣȞİȤȑȢ ȘȜȚĮțȩ ȡİȪȝĮ
ıİ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıĲȠ įȓțĲȣȠ

Schüco International Hellas KG
ZZZVFKXHFRJU

ȅ ıȣȞİȡȖȐĲȘȢ ıĮȢ ȖȚĮ țȠȣĳȫȝĮĲĮ țĮȚ ȘȜȚĮțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ

ĬĮ ȝĮȢ ȕȡİȓĲİ
 ,1)$&20$ 
 ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 
ȆİȡȓʌĲİȡȠ  VWDQG 
 (1(5*< 7(&+
 ȂĮȡĲȓȠȣ 
+HOH[SR
ȆİȡȓʌĲİȡȠ  VWDQG 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

άρθρο: Green Way Structure - Αειφόρος ∆οµή, Τριαντάφυλλος ∆. Βαΐτσης Μηχανικός Περιβάλλοντος

Έργο PERCH

άρθρο: Συντονιστής έργου PERCH: ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Υπεύθυνη Βασιλική Παπαδοπούλου

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2008

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

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
άρθρο: Γιώργος Φουντής, Μηχανικός Μεγάλων Έργων Alumil

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
άρθρο: Π. Βαλαµπούς - Κουντουράς, Plant a Tree
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Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Έργο PERCH

Το ECON3 έχει γενέθλια....

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

√π∫√¡√ªπ∞ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ // ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 5
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Με αυτή την έκδοση το περιοδικό κλείνει αισίως τον πρώτο χρόνο της
έκδοσής του και ανοίγει νέους ορίζοντες στον τοµέα της πληροφόρησης
γύρω απο την οικονοµία, την οικολογία και την οικοδοµή.
Σε αυτό τον χρόνο το ECON3 έχει προγραµµατίσει µια σειρά συνεδρίων
για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη δόµηση. Απαρχή αυτής της
προσπάθειας είναι το διήµερο συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στο
πλαίσιο της έκθεσης ENERGYTECH 2009, στη Θεσσαλονίκη στο
εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO σε συνδιοργάνωση µε τη HELEXPO.
Θα ήθελα σε αυτή την επετειακή έκδοση να σας ευχαριστήσω όλους
εσάς, αναγνώστες και διαφηµιζόµενους για το ενδιαφέρον µε το οποίο
αγκαλιάσατε το περιοδικό απο την πρώτη κιόλας έκδοσή του.
Ένας χρόνος λοιπόν ECON3, να τα εκατοστήσουµε.
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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Ένα ξεχωριστό φωτοβολταϊκό
σύστηµα εγκαταστάθηκε στο
Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης
µε τη συνεργασία των εταιριών
BP Solar, RSEnergy, SMA και
∆ΕΗ Ανανεώσιµες.
Το σύστηµα, το οποίο θα
παράγει περισσότερες από
2000 KWh ανά έτος,
κατασκευάστηκε στην οροφή
του κεντρικού κτιρίου, µε
προσφορά των φωτοβολταϊκών
πλαισίων από την BP Solar,
των µετατροπέων από την SMA
Hellas, ενώ η µελέτη, η
εγκατάσταση και ο υπόλοιπος
εξοπλισµός προσφέρθηκαν
από την RSEnergy.
Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες προσέφερε
την ολοκλήρωση και
διασύνδεση της εγκατάστασης
στο δίκτυο.

Ενέργεια από τον ήλιο ζεσταίνει τις γιορτές
στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης

• ∆ωρεά φωτοβολταϊκού συστήµατος από τις εταιρίες BP Solar, SΜΑ, RSEnergy και
∆ΕΗ Ανανεώσιµες
• ∆υνατότητα για παραγωγή ενέργειας αλλά και εκπαιδευτική δραστηριότητα
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της τελετής παράδοσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε
την Παρασκευή, 19 ∆εκεµβρίου 2008, οι εκπρόσωποι των 4 εταιριών αναφέρθηκαν στο
πρότυπο πιλοτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθούν µέθοδοι για να
γνωρίσουν και να εκτιµήσουν οι µαθητές του Παιδικού Χωριού την αξία και την
σπουδαιότητα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στην εκδήλωση επίσης, τα παιδιά του χωριού απασχολήθηκαν δηµιουργικά
συµµετέχοντας σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και τα οφέλη τους, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση
της ηλιακής ενέργειας.
Το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης είναι το πρώτο από τα Παιδικά Χωριά SOS που
δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, ξεκινώντας την λειτουργία του το 1982. Το Παιδικό
Χωριό SOS της Βάρης φιλοξενεί σήµερα 55 παιδιά. Η µονάδα που δηµιουργήθηκε θα
αντισταθµίζει ετησίως περίπου 2 τόνους εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και θα
εξασφαλίσει στο χωριό ένα ετήσιο εισόδηµα µε 20ετή ορίζοντα, µέσω της διάθεσης
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο του παιδαγωγικού ρόλου του
χωριού δίνεται επίσης, η ευκαιρία στα παιδιά να ενηµερωθούν και να γνωρίσουν
άµεσα, θέµατα που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των καθαρών και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Η µονάδα θα συνδέεται µε πίνακα καταγραφής της ενέργειας που παράγεται, καθώς
και της ποσότητας εκποµπών που αντισταθµίζονται, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο χώρο
υποδοχής του χωριού.
Τα Παιδικά Χωριά SOS διεθνώς είναι µια από τις µεγαλύτερες φιλανθρωπικές
οργανώσεις για παιδιά και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 124 χώρες για να
βοηθήσει παιδιά που στερούνται την προστασία της φυσικής τους οικογένειας.
Συµπληρώνει σχεδόν 60 χρόνια δράσης για τα παιδιά. Βοήθησε περισσότερα από ένα
εκατοµµύριο παιδιά, ενώ 70.000 παιδιά διεθνώς προστατεύονται σε οικογένειες των
Παιδικών Χωριών SOS.

περισσότερες πληροφορίες
BP Solar
SMA Hellas
RSEnergy
∆ΕΗ Ανανεώσιµες
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Σχετικά µε την BP Solar:
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 ΒP
Solar αποτελεί µια από τις ηγέτιδες εταιρίες στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας, που
µέχρι το τέλος του 2008 θα έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής
ισχύος άνω των 200MW, ενώ έχει ήδη θέσει σχέδια για αύξηση της παραγωγής που
θα φτάσει τα 2000 MW τα επόµενα χρόνια. 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.
Σχετικά µε την SMA:
Η SMA είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής ηλιακών µετατροπέων παγκοσµίως, µε
εννέα επιχειρήσεις σε τέσσερις ηπείρους, περισσότερους από 2.600 υπαλλήλους
προσωπικό και µε ετήσια ικανότητα παραγωγής µετατροπέων συνολικής ισχύoς
περίπου τεσσάρων γιγαβάτ. Οι µετατροπείς της SMA, είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το
χρήστη, επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλό βαθµό απόδοσης, µεγαλύτερο του 98% και
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οποιουδήποτε φωτοβολταϊκού συστήµατος, από
κιλοβάτ έως µεγαβάτ, για διασυνδεδεµένες µε το δίκτυο εγκαταστάσεις, αλλά και για
αυτόνοµα συστήµατα, εξασφαλίζοντας συµβατότητα, ανεξάρτητα από τον τύπο των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για την επίτευξη της τεχνολογικής υπεροχής των
µετατροπέων της SMA, εργάζονται περισσότεροι από 250 µηχανικοί οι οποίοι
αναπτύσσουν τουλάχιστον πέντε νέα προϊόντα ετησίως, για τις συνεχώς αυξανόµενες
απαιτήσεις της αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η SMA επενδύει 10% του ετήσιου
τζίρου της σε έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλίσει ακόµα υψηλότερους συντελεστές
απόδοσης και ολοένα χαµηλότερη ειδική τιµή ισχύος σε € ανά βατ. H SMA ιδρύθηκε το
1981 στο Niestetal της Γερµανίας, και έχει βραβευτεί επανειληµµένα για τις επιδόσεις της.
Σχετικά µε την RSEnergy:
Η RSEnergy ανήκει στον όµιλο εταιριών Γεροβασίλη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ
και σαράντα χρόνια στο χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών τόσο στον
ιδιωτικό τοµέα όσο και στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Η τεχνογνωσία σε συνδυασµό
µε µία έµπειρη οµάδα αρχιτεκτόνων, πολιτικών µηχανικών, µηχανολόγων και
ηλεκτρολόγων µηχανικών έχουν καταστήσει το όνοµα Γεροβασίλη συνώνυµο µε την
απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η RSEnergy συνεχίζει την πελατοκεντρική
φιλοσοφία του οµίλου Γεροβασίλη, προσφέροντας λύσεις για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας προσαρµοσµένες στις προσωπικές, ιδιαίτερες
ανάγκες του καθενός. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο κατασκευαστικό εξοπλισµό,
τεχνογνωσία καθώς και διεθνείς συνεργασίες µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού.
Αναλαµβάνει έργα µικρής και µεγάλης κλίµακας και παρέχει άριστη υποστήριξη και
υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από επαγγελµατισµό, ταχύτητα και συνέπεια.
Σχετικά µε την ∆ΕΗ Ανανεώσιµες:
«Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε, 100 % θυγατρική εταιρία της ∆ΕΗ, είναι η µόνη ελληνική
εταιρία που δραστηριοποιείται και στις τέσσερις κύριες µορφές των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερµική). Έχοντας την τεχνογνωσία και
την εµπειρία της ∆ΕΗ στο χώρο του ηλεκτρισµού, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., η νέα γενιά της
∆ΕΗ, επιστρατεύει τη δύναµη και τους πόρους της φύσης για να παράξει ηλεκτρική
ενέργεια µε µηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Μέχρι σήµερα η εταιρία έχει στο δυναµικό
της 105 MW εγκατεστηµένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, µικρά υδροηλεκτρικά και
φωτοβολταϊκά, ενώ 90 MW έργων βρίσκονται υπό ή κοντά σε κατασκευή κι ένα πλήθος
ακόµα έργων υπό µελέτη και ανάπτυξη, σε διάφορες φάσεις. Παράλληλα µε την αξιοποίηση
των παραπάνω τεσσάρων µορφών ενέργειας, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. µελετά και
αναπτύσσει λύσεις και σε άλλους, εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισµού,
όπως τα υβριδικά συστήµατα και τα βιοκαύσιµα. Με επενδύσεις ύψους 2 δισ. € έως το 2014,
σύγχρονη τεχνοκρατική διοίκηση και άριστα καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό, η
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οδηγεί την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα και
συµµετέχει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσα από έργα που αναβαθµίζουν την ποιότητα
ζωής σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη και την Ικαρία, µέχρι τη Σαµοθράκη και την
Ηγουµενίτσα. Όραµά της είναι να υλοποιήσει σήµερα τις αυριανές µορφές ενέργειας,
παραδίδοντας στη νέα γενιά ένα πιο καθαρό, οικολογικό και ασφαλές περιβάλλον».
ÙÂ‡¯Ô˜ 5
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Παρακολουθούµε τελευταία µια πραγµατικότητα που αλλάζει: οι νέοι αναζητούν
δηµιουργικές διεξόδους και ένα διαφορετικό όραµα για το µέλλον. Η προστασία του
περιβάλλοντος µας καλεί να λάβουµε µέτρα.
Φέτος, το συνέδριο ECOWEEK 2009 θα αναζητήσει λύσεις, δίνοντας βήµα στη
δηµιουργική φωνή των νέων, µε όραµα ένα αειφόρο µέλλον.
Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της παραγόµενης ενέργειας και επιβαρύνουν την
ατµόσφαιρα µε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου και τις Κλιµατικές Αλλαγές επιβαρύνοντας ανεπανόρθωτα τα
οικοσυστήµατα του πλανήτη.
Το συνέδριο και διεπιστηµονικά εργαστήρια της ECOWEEK 2009 «Ενδυνάµωση Νέων:
Οικολογία + Ηγεσία + Αρχιτεκτονική» στην Αθήνα, δίνουν την ευκαιρία στους νέους να
εξετάσουν και να εφαρµόσουν µαζί µε ειδικούς – διάσηµους αρχιτέκτονες,
µηχανικούς και σχεδιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό - τις αρχές της
οικολογικής δόµησης και του αειφόρου σχεδιασµού.
31 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2009
Αθήνα
∆ιεθνές Συνέδριο
για Αρχιτεκτονική & Σχεδιασµό

Στην Ελλάδα, τα δεδοµένα αλλάζουν. Από τον Νοέµβριο 2008 τέθηκε επίσηµα σε ισχύ
και στην Ελλάδα η Κοινοτική Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση και
πιστοποίηση των κτιρίων και το «Πράσινο Πιστοποιητικό» είναι πλέον υποχρεωτικό.
Στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό, οι νέες απαιτήσεις της αγοράς απαιτούν
αρχιτέκτονες ενηµερωµένους και έτοιµους να απαντήσουν στην πρόκληση της
εφαρµογής των αρχών της οικολογικής δόµησης.
Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και σχεδιαστές τοπίου
και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε οι οµάδες να είναι διεπιστηµονικές.
Αναµένονται συµµετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου θα γίνουν οµιλίες και προβολές περιβαλλοντικών ντοκιµαντέρ ανοιχτές και
δωρεάν για το κοινό. Τα εργαστήρια θα είναι και αυτά για ένα διάστηµα της ηµέρας
ανοιχτά για το κοινό για να τα παρακολουθήσουν.

περισσότερες πληροφορίες
Φαίδρα Ματζιαράκη
(ECOWEEK)
τηλ: 6947.405280
e-mail:ecoweek@ecoweek.gr

Το θέµα των εργαστηρίων
Τα διεπιστηµονικά εργαστήρια θα εξετάσουν το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. ∆εν
θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν τον διεθνή διαγωνισµό που ήδη έλαβε χώρα, ή να
προτείνουν ‘διορθώσεις’ στις προτάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε. ∆εν θα αναζητήσουν νέα
αρχιτεκτονικά σύµβολα ή αντιγραφές αρχιτεκτονικής από το εξωτερικό. Θα
επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τον σηµαντικό αυτό χώρο για την Αθήνα και τους
κατοίκους του λεκανοπεδίου µε βάση την οικολογία, την τοπικότητα, την κοινότητα και
την αειφορία. Τα εργαστήρια θα προτείνουν λύσεις (α) για µητροπολιτικό πάρκο
µηδενικών αποβλήτων, (β) µια συνοικία µηδενικών ρύπων και απορριµµάτων και (γ)
έναν συνδυασµό των δύο. Οι λύσεις θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη τύπου στην
ECOTEC 09 τη ∆ευτέρα 6 Απριλίου 2009, στο Expo Athens, Ανθούσα, στις 12:00.
Παράλληλες εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγµατοποιηθεί αφιέρωµα σε βιβλία για βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική και οικολογική δόµηση στα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και συνάντηση
ανοιχτή για το κοινό µε τους επίσηµους προσκεκληµένους του συνεδρίου στο
βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου στην Πανεπιστηµίου.
∆ιαλέξεις / ντοκιµαντέρ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγµατοποιηθεί σειρά διαλέξεων, ανοιχτών για το
ευρύ κοινό και προβολές ντοκιµαντέρ µε θέµα την οικολογική δόµηση, την
υπερθέρµανση του πλανήτη και την επιχειρηµατικότητα των νέων. Επίσης, το κοινό θα
έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ως θεατής τα εργαστήρια.
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Το πρόγραµµα του συνεδρίου
Τρίτη 31 Μαρτίου – Πέµπτη 2 Απριλίου
Οι σύνεδροι θα συµµετέχουν σε επισκέψεις και ξεναγήσεις σε χώρους
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εργοστάσια
ανακύκλωσης και βιοαερίου, βιοκλιµατικά και οικολογικά κτίρια, κ.α.
Παρασκευή 3 Απριλίου – Κυριακή 5 Απριλίου, Αθηναίδα (Βοτανικός)
Οι σύνεδροι θα συµµετέχουν στα διεπιστηµονικά εργαστήρια που θα περιλαµβάνουν
συζήτηση µε αρχιτέκτονες/σχεδιαστές, ανταλλαγή ιδεών, προετοιµασία προτάσεων
και αλληλοδιδιασκαλία.
Το κοινό θα µπορεί να παρακολουθήσει τα εργαστήρια, προβολές περιβαλλοντικών
ντοκιµαντέρ και οµιλίες ανοιχτές και δωρεάν για το ευρύ κοινό.
∆ευτέρα 6 Απριλίου, 12:00, Expo Athens (Ανθούσα)
Στο πλαίσιο της ECOTEC 09 προγραµµατίζεται έκθεση και παρουσίαση των προτάσεων,
καθώς επίσης και συνέντευξη τύπου και συζήτηση ανοιχτή για το ευρύ κοινό, µε τους
επίσηµους προσκεκληµένους του συνεδρίου, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, εκπροσώπους
των όµορων δήµων του Ελληνικού και το ευρύ κοινό.
Οι οµιλητές του συνεδρίου και των εργαστηρίων
Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, συνεχίζει η ECOWEEK την πρωτοβουλία της να
προσκαλέσει στην Ελλάδα διεθνούς φήµης οµιλητές.
Έχοντας προσκαλέσει στο παρελθόν τον Al Gore, τον Robert Swan, τον Ken Yeang και
άλλους, έτσι και φέτος, στο συνέδριο της ECOWEEK 2009 αναµένεται να συµµετέχουν:
η σχεδιάστρια τοπίου Julie Bargmann, ο µηχανικός περιβάλλοντος Byron Stigge (Buro
Huppold), o αρχιτέκτονας Simon Tonks (Rogers Stirk Harbour + Partners), η
διευθύντρια του Institute for Urban Design της Νέας Υόρκης Olympia Kazi, ο
διευθυντής της BioRegional Benjamin Gill (σε συνεργασία µε το British Council), η
αρχιτέκτονας Nataly Gategno και ο αρχιτέκτονας Jason Johnson (Future Cities Lab &
Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν), αρχιτέκτονες από τη ∆ανία και την Αγγλία (σε συνεργασία
µε την Πρεσβεία της ∆ανίας και το British Council αντίστοιχα), οι αρχιτέκτονες
Αλέξανδρος Τοµπάζης, Αγνή Κουβέλα, Κατερίνα Σπυροπούλου, ο µηχανικός
οικολογικής δόµησης Κώστας Τσίπηρας και άλλοι.
Keynote οµιλητές είναι ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας «χάρτινων κτιρίων» Shigeru Ban και ο
αρχιτέκτονας Ivan Harbour (Rogers Stirk Harbour + Partners – πρώην Richard Rogers
and Partners).
Χορηγίες
Το συνέδριο θα προβληθεί επίσης σε 10.000 επισκέπτες της έκθεσης ECOTEC 09 και
στο ευρύ κοινό µε τη συνεργασία των χορηγών επικοινωνίας της ECOWEEK 2009.
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4∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
∂¡∂ƒ°∂π∞ PHOTOVOLTAIC 2009
Η κορυφαία διεθνής έκθεση για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών & των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Με τη λήξη της ∆ιεθνούς Έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC 2008 που πραγµατοποιήθηκε από
20-23 Νοεµβρίου 2008, δόθηκε η εκκίνηση για την προετοιµασία της διοργάνωσής της για το 2009.

22 - 25 Οκτωβρίου 2009

Η Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC είναι η µεγαλύτερη έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα που έχει πραγµατικά
διεθνή χαρακτήρα, αφού κάθε χρόνο συµµετέχουν εταιρίες από 15 χώρες του εξωτερικού, η
πλειοψηφία των οποίων κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσµια ενεργειακή αγορά.

Εκθεσιακό Κέντρο MEC

Αθήνα

Για το 2009, η 4η ∆ιεθνής Έκθεση ENEΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC θα φιλοξενηθεί και πάλι
στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC από 22-25 Οκτωβρίου 2009 και αναµένεται να καλύψει
επιφάνεια που θα ξεπεράσει τις 15.000 τµ.
Η ∆ιεθνής έκθεση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC 2009» θα παρουσιάσει, µε τρόπο
ολοκληρωµένο, όλο τον κλάδο των σύγχρονων τεχνολογιών των ΑΠΕ: Ηλιακή ενέργεια,
Φωτοβολταϊκά, Αιολική ενέργεια, Υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερµία, Βιοµάζα και
Βιοκαύσιµα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς ΑΠΕ, ∆ιαχείρισης και παραγωγής
ενέργειας, Εξοικονόµησης ενέργειας, Αυτοµατισµών, µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, Συστηµάτων Βιοµηχανικής και Κτιριακής ενέργειας,
Ενεργειακών Έξυπνων κτηρίων, Ψύξης-Θέρµανσης-Κλιµατισµού από ΑΠΕ,
Συµπαραγωγής ενέργειας, Καινοτόµων ενεργειακών συστηµάτων, κ.λ.π.
Την έκθεση επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, από όλους τους κλάδους και κυρίως, επενδυτές, στελέχη και µηχανικοί από
τη Βιοµηχανία, την Ναυτιλία, και τον Τουρισµό, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες,
στελέχη από ∆ηµόσιους Οργανισµούς, µηχανολόγοι-µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι,
µελετητές και επιστήµονες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008, η Έκθεση υποδέχθηκε 11.000 επαγγελµατίες
επισκέπτες από την Ελλάδα και 20 άλλες χώρες.
Η 4η ∆ιεθνής Έκθεση ENEΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC θα πλαισιωθεί από το ∆ιεθνές Συνέδριο
ENERTECH 2009 το οποίο συγκεντρώνει διακεκριµένους οµιλητές διεθνούς κύρους από
όλο τον κόσµο.
Και το 2009, το Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ανέλαβε τη
διοργάνωση του Business Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της έκθεσης,
και δίνει την ευκαιρία στους εκθέτες να κάνουν τις εταιρικές παρουσιάσεις τους και
να ενηµερώσουν την αγορά τόσο για τα πολλαπλά οφέλη της εφαρµογής των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην πράξη, όσο και για τις νέες τεχνολογίες του κλάδου.

περισσότερες πληροφορίες
LEADEREXPO-LEADERTECH,
τηλ 210-6141164
e-mail info@leaderexpo.gr
www.leaderexpo.gr
ÙÂ‡¯Ô˜ 5
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IBC SOLAR
¢π∂£¡∏™ ¶∞ƒ√À™π∞ ∫∞π
Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∂ƒ°∞ ™∆∏ ¡. ∂Àƒø¶∏

Η IBC Solar ιδρύθηκε το 1982 στην Γερµανία από τον Udo Möhrstedt. Η εταιρία
δραστηριοποιείται στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε θυγατρικές
εταιρίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ προµηθεύοντας την παγκόσµια αγορά µε
υψηλής απόδοσης συστήµατα όλων των µεγεθών, από οικιακή χρήση µέχρι µεγάλα
Φ/Β πάρκα. Έχοντας συµπληρώσει πάνω από 25 χρόνια µε εµπειρία στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και µε περισσότερες από 50,000
τέτοιες εγκαταστάσεις ανά τον κόσµο, συνολικής ισχύος άνω των 350MWp, είναι µία εκ
των κορυφαίων εταιριών της παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών.
Η IBC Solar διαθέτει στην παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκό εξοπλισµό τόσο µε το δικό
της λογότυπο (IBC, Megaline), όσο και εξοπλισµό επώνυµων κατασκευαστών
(Sunpower, Kaneka, SMA, Fronius, Suntech Power, Sanyo, Sulfurcell, BP Solar κ.α.).
∆ιαθέτει το δικό της πάρκο δοκιµών στις κεντρικές του εγκαταστάσεις στη Γερµανία
όπου δοκιµάζονται τα νέα προϊόντα πριν αυτά προστεθούν στο portfolio της εταιρίας.
Παράλληλα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους system integrators, προσφέροντας
Φ/Β λύσεις µε το κλειδί στο χέρι (turn-key).

Γενική άποψη συστήµατος
ισχύος 13,2MWp
Alicante, Ισπανία
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Στην Ελλάδα η θυγατρική της IBC Solar ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 µε στόχο να
παίξει κυρίαρχο ρόλο στην πολλά υποσχόµενη ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών
καλύπτοντας όλο το φάσµα των προϊόντων και υπηρεσιών της IBC Solar. ∆ιαθέτει στην
Ελληνική αγορά πλήρες portfolio Φ/Β εξοπλισµού (πλαίσια, αντιστροφείς, βάσεις
στήριξης, συστήµατα µέτρησης και παρακολούθησης, ρυθµιστές φόρτισης, µπαταρίες,
καλώδια και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό). Παράλληλα προσφέρει ένα εύρος
υπηρεσιών ξεκινώντας από συµβουλευτικές υπηρεσίες και τον σχεδιασµό της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και φθάνοντας µέχρι την υλοποίηση του έργου και την
παράδοσή του µε το κλειδί στο χέρι (turn-key) στον τελικό πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια η IBC Solar ισχυροποιεί την παρουσία της στις αναπτυσσόµενες
αγορές φωτοβολταϊκών εκτός Γερµανίας δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις αγορές της
Νότιας Ευρώπης. Στα πλαίσια της επέκτασής της στην ισπανική αγορά, ολοκλήρωσε την
κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής ισχύος 13,2MWp στην περιοχή του
Alicante της νότιας Ισπανίας καλύπτοντας έτσι τις ενεργειακές ανάγκες 4.000
κατοικιών. Η υλοποίηση του έργου διεξήχθη σε δύο διαδοχικές φάσεις, συνδέοντας
τµηµατικά την εγκατεστηµένη ισχύ στο ισπανικό ενεργειακό δίκτυο. Με την
διασύνδεση του συνόλου της εγκατεστηµένης ισχύος που ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέµβριο του 2008, η IBC Solar απέδειξε για άλλη µία φορά την ικανότητά της στην
διαχείριση µεγάλων project και στη βέλτιστη υλοποίηση συστηµάτων υψηλών
απαιτήσεων όπως είναι τα συστήµατα της τάξεως αρκετών MWp.

Γενική άποψη συστήµατος
ισχύος 19,3kWp
Καβάλα

Η IBC Solar δηµιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες στα Φ/Β στην Ιταλία
Παράλληλα µε την εδραίωσή της στη Γερµανική αγορά και την επέκτασή της στην
αντίστοιχη Ισπανική, η IBC Solar επεκτείνεται τώρα και στην Ιταλία. Έχοντας
εξασφαλίσει έκταση στην περιοχή Friaul της Βόρειας Ιταλίας σχεδιάζει την
εγκατάσταση Φ/Β πάρκου συνολικής ισχύος 38MWp µέσα στους προσεχείς µήνες. Επί
του παρόντος αναµένεται η ολοκλήρωση της φάσης αδειοδότησης για το πρώτο
υποέργο των 11MWp, το οποίο έχει ήδη άδεια για την διοχέτευση της παραγόµενης
ενέργειας στο δίκτυο. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν την
άνοιξη του 2009. Στόχος της IBC Solar µε την ολοκλήρωση του έργου είναι η πώλησή
του σε επενδυτές.
∆ηµοσιοποίηση µετρήσεων πιλοτικής Φ/Β εγκατάστασης στην Ελλάδα
Τον περασµένο Σεπτέµβριο συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆ΕΗ πιλοτική Φ/Β
εγκατάσταση µε εξοπλισµό της IBC Solar συνολικής ισχύος 19,35 kWp σε ανοιχτή
έκταση στην περιοχή της Καβάλας. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης εγκατάστασης
έγκειται στον συνδυασµό τεχνολογίας άµορφου και κρυσταλλικού πυριτίου στην ίδια
περιοχή δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης των παραγόµενων ποσοτήτων
ενέργειας για κάθε τεχνολογία πλαισίων χωριστά.
Οι µετρήσεις της παραγόµενης ενέργειας παρουσιάζονται σε ηµερήσια βάση στην
ιστοσελίδα της IBC Solar (www.ibc-solar.gr/solar_monitoring.html).

Σχετικά µε δηµοσίευσή µας στο προηγούµενό µας τεύχος στην σελίδα 46, θα θέλαµε
να διευκρινίσουµε ότι η εταιρία Εvergreen Solar δεν ανήκει στον Όµιλο εταιριών IBC
SOLAR. Η εταιρία Evergreen Solar είναι προµηθευτής του Οµίλου IBC SOLAR.

ÙÂ‡¯Ô˜ 5
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ª∂™√°∂π√™ SOS
¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫√ º∂™πµ∞§
2G - MULTICULTURAL FESTIVAL

7-8 Μαρτίου 2009
“Τεχνόπολις”
του ∆ήµου Αθηνών
Πειραιώς 100, Γκάζι
Με την υποστήριξη

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανακοινώνει το διαπολιτισµικό φεστιβάλ 2G–Multicultural
Festival το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 7–8 Μαρτίου 2009 στην
«Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος LAUTC
(Learning About Us Through Culture). Με το 2G–Multicultural Festival ολοκληρώνεται ένα
πρόγραµµα, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γαλλία,
Γερµανία, Ελλάδα), µε θέµα το διαπολιτισµικό διάλογο και την επικοινωνία µεταξύ των νέων
στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις. Το 2G–Multicultural Festival έχει ως στόχο να φέρει κοντά
τις διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων οι οποίες συνυπάρχουν στην Αθήνα και να παρουσιάσει
αντιθετικές εικόνες της ίδιας πόλης. Μετανάστες 2ης γενιάς καλούνται να εκφράσουν µέσω
της τέχνης τις δυσκολίες ένταξης που αντιµετωπίζουν και τις εµπειρίες τους από τη ζωή τους
στην πόλη. Το φεστιβάλ θα συµπεριλαµβάνει έκθεση φωτογραφίας, µε θέµα «Η δική µου πόλη»
µε σκοπό να παρουσιαστούν διαφορετικές οπτικές γωνιές της ζωής στην Αθήνα και έκθεση
µε τα αποτελέσµατα εργαστηρίων καλλιτεχνικής δηµιουργίας σε διαπολιτισµικά σχολεία της
Αθήνας. Επίσης, θα λειτουργήσουν πρωινά εργαστήρια για παιδιά, απογευµατινές συζητήσεις
µε θέµα την καθηµερινότητα και τις δυσκολίες ένταξης που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες 2ης
γενιάς,θεατρικήπαράστασηαπότηνοµάδα«ΥπότοΜηδέν»καισυναυλίες.Ηείσοδοςθαείναιελεύθερη.
Πρόγραµµα
Σάββατο 7 Μαρτίου 2009
• 15.00-17.00 διαπολιτισµικά παιχνίδια για παιδιά από την ΜΚΟ AMACA
• 17.00-18.00 προβολές ντοκιµαντέρ*
• 18.00-20.00 θεατρική παράσταση: θεατρική οµάδα «ΥΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ» - θέατρο της στιγµής
• 20.00–21.00 προβολές ντοκιµαντέρ*
• 21.00-24.00 µουσική: - ΜΟΡΦΩ ΤΣΑΪΡΕΛΗ - TE VERTETET - MCYINKA AND THE
URBANIX- SELECTORS SKITLAB & MISTAOPERATOR
Κυριακή 8 Μαρτίου 2009
• 12.00-14.00 διαπολιτισµικά παιχνίδια για παιδιά - AMAΚA
• 14.00-15.00 προβολές ντοκιµαντέρ*
• 17:00 – 17:30 Παρουσίαση της πολιτιστικής οµάδας του 5ου Γυµνασίου Γλυφάδας,
«Πρόσφυγες-Μετανάστες, Τραγουδώντας τα Πάθη τους»
• 17.30 – 18.00 παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράµµατος LAUTC
• 18.00 – 20.00 συζήτηση « Οι µετανάστες της 2ης γενιάς - Πολίτες εν αναµονή: τα
ζητήµατα που τους απασχολούν και η εξέλιξή τους στον χρόνο»
• 20.00– 21.00 προβολές ντοκιµαντέρ*
• 21.00 - 22.00 µουσική: AMORES PERROS

περισσότερες πληροφορίες
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Λουκία Καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας
Τηλ/φαξ: 210 8228795
Κιν.: 6973 665766
Email:press@medsos.gr
loukia@medsos.gr
www.medsos.gr
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Μόνιµα
• Έκθεση φωτογραφίας (όλη την εβδοµάδα 2-8 Μαρτίου)
• Προβολή της ταινίας «2η Γενιά»
* Θα προβληθούν
- Η ταινία µικρού µήκους «Πολύχρωµη Αγάπη» που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο
των εργαστηρίων Art Therapy στο 2ο Γυµνάσιο Αθηνών
- Η ταινία «2η Γενιά» συµπαραγωγή της GUERILLA CNEMATOGRAPHY, τηςSAVEFRAG PRODUCTIONS
και της ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ, ένα διαδραστικό ντοκιµαντέρ όπου 5 µετανάστες 2ης γενιάς µιλούν στην
κάµερα, αλλά και την χρησιµοποιούν οι ίδιοι τραβώντας πλάνα της καθηµερινότητας τους.
Πάνελ συζητήσεων
« Οι µετανάστες της 2ης γενιάς - Πολίτες εν αναµονή, Τα ζητήµατα που τους
απασχολούν και η εξέλιξή τους στον χρόνο»
Oµάδες Συµµετεχόντων
Εκπρόσωποι κοινωνικών και επιστηµονικών οµάδων
• Moawia Ahmed, Συντονιστής Ελληνικού Φόρουµ Μεταναστών.
• Loretta Mαcoley, Μέλος της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών και Μέλος της Επιτροπής
"Oχι στον ρατσισµό από την κούνια"
• Βασίλης Χρoνόπουλος, Υπεύθυνος ηλεκτρονικού περιοδικού "∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" και
Μέλος της Επιτροπής "Oχι στον ρατσισµό από την κούνια"
• Joe Valencia, Πρόεδρος της Κοινότητας Φιλιππινέζων ΚΑΣΑΠΙ
• Xάρης Παπαδόπουλος, Σύµβουλος στο Υπουργείο Παιδείας. Υπεύθυνος
διαπολιτισµικής δηµοτικής εκπαίδευσης.
• Μάκης Καβουράκης, Οικονοµολόγος- Πρώην Καθηγητής σε Πανεπιστήµιο του
εξωτερικού (Γαλλία) µε εξειδίκευση στη Μετανάστευση.
• Παπαστεργίου Βασίλης, ∆ικηγόρος , µέλος της εθελοντικής πρωτοβουλίας «Οµάδα
∆ικηγόρων για τα δικαιώµατα των µεταναστών και των προσφύγων».

• Βούλα Παπαγιάννη, Επιστηµονικός συνεργάτης, Κ.Ε.∆.Α., Πανεπιστήµιο Αθηνών.
• Στέλιος Κούλογλου, ∆ηµοσιογράφος
Εκπρόσωποι Μεταναστών 2ης γενιάς
• Μανώλης Αφολάνιο
• Ιωάννα Οκουντίγκιε
• Έντβιν Μποντάρι
• Εκπρόσωπος της Πολιτιστικής Εστίας Νεολαίας MIGJENI
• Εκπρόσωπος Νέων Κοινότητας Φιλιππινέζων ΚΑΣΑΠΙ
∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι µια περιβαλλοντική µη-κυβερνητική οργάνωση (µη
κερδοσκοπικό σωµατείο )που δραστηριοποιείται από το 1990 για την προστασία του
φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, την προώθηση της αειφορίας και τον διάλογο
των πολιτισµών σε τοπικό, εθνικό και εύρω-µεσογειακό επίπεδο. Προωθεί την επικοινωνία
µεταξύ των λαών της Μεσογείου και της Ευρώπης και τη συνεργασία για την επίλυση
κοινών προβληµάτων. Για το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS η διαφορετικότητα των πολιτισµών
είναι πηγή γνώσης και δηµιουργικότητας και όχι εστία αντιπαλότητας και συγκρούσεων.
Επιδιώκει το διάλογο και τη γνωριµία των πολιτισµών, την αλλαγή των στερεότυπων
που οδηγούν στον φόβο απέναντι στο ξένο και το διαφορετικό. Συνεργάζεται µε άλλες
ΜΚΟ από όλη την Μεσόγειο ώστε να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών. Μοιράζεται την εµπειρία και τους πόρους της
µε άλλες οργανώσεις ανά την Μεσόγειο οι οποίες τώρα ξεκινούν την προσπάθειά τους.
Βοηθά µε προτάσεις, εκπαίδευση και αναπτυξιακά προγράµµατα κοινωνίες που δεν
έχουν σήµερα τα µέσα να πετύχουν την οικολογική και κοινωνική βιωσιµότητά τους.

περισσότερες πληροφορίες
Μ.Κ.Ο ΑΜΑΚΑ
www.amaka.gr
info@amaka.gr
Τηλ.: 6937117747
6973730710.
Learn About Us Through
Culture
http://www.lautc.eu
http://ec.europa.eu/educatio
n/lifelong-learningprogramme/doc86_en.htm

Μ.Κ.Ο ΑΜΑΚΑ
Ο κόσµος αρχίζει και γυρίζει. Το πάνω γίνεται κάτω, το κάτω πάνω. Τα χρώµατα µπλέκονται,
οι ήχοι αποµακρύνονται. Κρύβοµαι για λίγο µέσα σε ένα µέρος που µε κάνει να νιώθω όµορφα.
Όταν γυρίζω από το ταξίδι µου χαµογελώ.
Αµάκα, σηµαίνει αιώρα.
Εµείς είµαστε η Αµάκα. Μια οµάδα που χρησιµοποιεί την τέχνη για παιχνίδι, για θεραπεία, για ζωή.
Στόχος µας η οργάνωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων κυρίως για τους νέους κατοίκους
της πόλης, τους µετανάστες, τις µη ευνοηµένες κοινωνικές οµάδες και όλους όσους
επιθυµούν να εκφραστούν µέσα από την τέχνη.
Στο έργο µας η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι βασικό µέσο έκφρασης.
Σκοπός µας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής γνώσης, σε ένα ανοικτό
περιβάλλον δηµιουργικής µάθησης.
Θεατρική Παράσταση STUDIO ΥΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ
Tο «θέατρο της στιγµής» αποτελεί µια αυθεντική µορφή αυτοσχεδιασµού θεάτρου
κατά την οποία το κοινό αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του και ύστερα τις παρακολουθεί
να αναπαριστώνται µπροστά του από τους ηθοποιούς. Οι ιστορίες µπορεί να είναι
ευχάριστες, δυσάρεστες, παλιές, πρόσφατες, φανταστικές, υπαρκτές... Οι ηθοποιοί
του θεάτρου της στιγµής καλούνται να αναπλάσουν στιγµές από την καθηµερινότητα,
καυγάδες, ονειρικές καταστάσεις, αναµνήσεις, χρησιµοποιώντας τον Ήχο, το Λόγο, τη
Μουσική, την Κίνηση και κυρίως την Αίσθηση. Το θέατρο της στιγµής κάνει τους
ανθρώπους να επικοινωνούν, να διασκεδάζουν, να οξύνουν τη φαντασία τους, να
αποκτούν εµπειρίες και να µελετούν σε βάθος τα βιώµατά τους.
Η θεατρική οµάδα «ΥΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ» ιδρύθηκε το 1996 από τον Νίκο Καράγεωργο.
Learning About Us Through Culture, GRUNDTVIG
Το ∆ίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε 4 ακόµα µη κυβερνητικές οργανώσεις από 4
ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία και Γερµανία υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
LAUTC, στο πλαίσιο του προγράµµατος GRUNDTVIG. Στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση
του διαπολιτισµικού διαλόγου, η επαφή και συνεργασία διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων
σε κάθε χώρα και η προβολή των κοινωνικών προβληµάτων και ανησυχιών µέσα από ένα
πολυπολιτισµικό φεστιβάλ. Το πρόγραµµα λειτουργεί µε βάση µια οµάδα 8 νέων σε κάθε
χώρα, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες, και οι οποίοι αναλαµβάνουν
τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Μέσα από τη δηµιουργία αυτής της οµάδας, δίνεται η ευκαιρία σε
άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες να γνωριστούν και να ανταλλάξουν
εµπειρίες, µε βάση τον διαπολιτισµικό διάλογο. Με παρόµοιο τρόπο οργανώνονται και
πραγµατοποιούνται τα αντίστοιχα φεστιβάλ και σε κάθε µια από τις 5 συµµετέχουσες
χώρες. Η οµάδα που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα, έκανε έρευνα για τη µετανάστευση στη
χώρα µας, προσέγγισε το θέµα του διαπολιτισµικού διαλόγου από διαφορετικές πτυχές, ήρθε
σε επαφή µε τις µεταναστευτικές κοινότητες, συνεργάστηκε δηµιουργικά µε καλλιτέχνες
και όλοι µαζί εξέφρασαν τις ανησυχίες, επιθυµίες και τα οράµατά τους, τα οποία θα
επικοινωνήσουν στην ευρύτερη κοινωνία µέσα από το διήµερο φεστιβάλ 2G Multicultural
Festival, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων
στις 7 - 8 Μαρτίου 2009. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προσέγγιση των διαφορετικών
κοινοτήτων της χώρας µας, καθώς και µεµονωµένων ατόµων προβάλλοντας το διάλογο,
την επικοινωνία και τη συµµετοχή. Μέσα από τη διοργάνωση των δρώµενων, θα αναλυθεί
το ζήτηµα της ένταξης των µεταναστών 2ης γενιάς στη χώρα µας, τα προβλήµατα που
έχουν ανακύψει και οι δυνατότητες επίλυσής τους καθώς επίσης και οι προοπτικές
διεύρυνσης του διαπολιτισµικού διαλόγου από µια µικρή κλίµακα σε κάτι µεγαλύτερο,
φτάνοντας στο άµεσο περιβάλλον των συµµετεχόντων αλλά και στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο µέσω του φεστιβάλ.
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Εκθέτες
Επιφάνεια εκθ. χώρου
Εκθέµατα
Επισκέπτες

79 εταιρίες
7.000m2
800 προϊόντα
9.700

Η 2η ∆ιεθνής Έκθεση Building Green expo 08, που πραγµατοποιήθηκε από τις 5 έως τις
8 ∆εκεµβρίου στο Expo Athens, απέδειξε από τη δεύτερη κιόλας διοργάνωση ότι
µπορεί να καταστεί θεσµός στην ελληνική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
βιοκλιµατικής δόµησης και τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια.
Προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες και ανέδειξε πλήθος σύγχρονων δοµικών προϊόντων
και τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας.
Νέες επαφές και συνεργασίες σε µια δύσκολη οικονοµική περίοδο, αλλά και πολλά
νέα προϊόντα και καινοτοµίες προσέφερε στους χιλιάδες εµπορικούς επισκέπτες της η
2η ∆ιεθνής Έκθεση Building Green expo 08. Η έκθεση δηµιούργησε το κατάλληλο
έδαφος για όλη τη βιοµηχανία που δραστηριοποιείται γύρω από το σύγχρονο
βιοκλιµατικό κτίριο, και οι επαγγελµατίες του χώρου µπορούν βάσιµα να ατενίζουν µε
αισιοδοξία το µέλλον.
Οι εκθέτες της 2ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Building Green expo 08 έφτασαν τις 79
εξειδικευµένες εταιρίες, καλύπτοντας όλη την γκάµα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αγορά της βιοκλιµατικής και οικολογικής δόµησης και των
τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια.
Ειδικότερα, συµµετείχαν συλλογικοί επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς,
εταιρίες µε µονωτικά προϊόντα και συστήµατα, εταιρίες µε συστήµατα εξοικονόµησης
ενέργειας, εταιρίες παραγωγής προϊόντων που αξιοποιούν τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, ανεµογεννήτριες κ.α.), εταιρίες διαφόρων
υπηρεσιών, εταιρίες µε προϊόντα στέγης και φυσικού φωτισµού, εταιρίες δοµικών
υλικών, εταιρίες διαµόρφωσης φυτεύσεων και πράσινων οροφών, εταιρίες φωτισµού,
παραγωγοί συστηµάτων αλουµινίου, και εκδοτικές επιχειρήσεις κλαδικών εντύπων και
βιβλίων.
Η 2η Building Green Expo 08 έλαβε χώρα σε εκθεσιακή επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών
µέτρων στην οποία εκτέθηκαν περίπου 800 προϊόντα. Οι επισκέπτες ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία και συνολικά τις τέσσερις ηµέρες που διήρκεσε η έκθεση, παράλληλα µε
την 5η Sun & Shadow Expo08, έφτασαν τις 9.700. Η είσοδος των επισκεπτών ήταν
διαρκής όλες τις ηµέρες της έκθεσης, και τα ...µποτιλιαρίσµατα στη ρεσεψιόν
αναπόφευκτα. Πολλά από τα περίπτερα των εκθετών συχνά έµοιαζαν µικρά για να
υποδεχτούν και να εξυπηρετήσουν τους επαγγελµατίες που τα επισκέπτονταν.
Ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος των παράλληλων εκδηλώσεων του Building Green
Forum πληµµύρισε και τις τέσσερις ηµέρες, καθώς το ενδιαφέρον περίσσεψε για την
παρακολούθηση των πρωτότυπων και καίριων εισηγήσεων εκλεκτών επιστηµόνων και
εκπροσώπων φορέων και εταιριών.
Η ικανοποίηση τόσο των εκθετών όσο και των χιλιάδων επισκεπτών ήταν έκδηλη, τα
θετικά σχόλια εκφράστηκαν από το σύνολο των εταιριών που πλαισίωσαν την έκθεση
και τα ραντεβού για την επόµενη διοργάνωση ήταν πολυάριθµα, επιβεβαιώνοντας ότι η
Building Green Expo στις επόµενες διοργανώσεις της θα αποτελέσει ένα γεγονός
θεσµό στη συνείδηση όλων των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αγορά του σύγχρονου βιοκλιµατικού κτιρίου και των
τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια.

22

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

profilgroup 22009

ÎÔ‡ÊˆÌ·
& ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∞π£ƒπ∞, ∂π¢π∫∂™

∫∞∆∞™∫∂À∂™, ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫∆πƒπø¡

ALDE: K·Ú·˚ÛÎ¿ÎË 113 & ¶·ÙÚﬁÎÏÔ˘ - ∫·Ú‰›ÙÛ·, ∆ËÏ.: 24410 73.192, Fax: 24410 73.355
∫·Ú‰›ÙÛË˜ 207 - §¿ÚÈÛ·, ∆ËÏ.: 2410/625.545, Fax: 2410/625.595
www.alde.gr info@alde.gr

∂π¢∏™∂π™

2∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
BUILDING GREEN EXPO ‘08
∞¶√§√°π™ª√™

Τα επίσηµα εγκαίνια της 5ης Sun & Shadow Expo και της 2ης Building Green τέλεσε ο
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι µονόδροµος για τη χώρα
µας. Χαρακτήρισε το υφιστάµενο µοντέλο ανάπτυξης και κατανάλωσης ενέργειας «µη
βιώσιµο». Παράλληλα, θέλοντας να στείλει το µήνυµα ότι υπάρχει κι άλλος δρόµος,
αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνάντησή του µε τον υπουργό Περιβάλλοντος της ∆ανίας,
ο οποίος του ανέφερε ότι η χώρα του κατάφερε να διπλασιάσει το ΑΕΠ της αλλά να
διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα την κατανάλωση ενέργειας. Στον αντίποδα, η
κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξάνεται ανάλογα µε την οικονοµική
δραστηριότητα, σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι αυτό αποτελεί
καταστροφική πορεία. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχουν ευκαιρίες για την προώθηση της
ενεργειακής εξοικονόµησης, ενώ αναφερόµενος στους εκθέτες πρόσθεσε ότι
αποδεικνύουν πως υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Τέλος, κάλεσε την Πολιτεία να
δώσει κίνητρα και να άρει τη γραφειοκρατία προς όφελος των πράσινων κατασκευών.
Κατά τα εγκαίνια, χαιρετισµό απηύθυναν και εκπρόσωποι από µια σειρά φορείς που
πλαισίωσαν τις δύο εκθέσεις.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεντοποιών Ελλάδας κ. Γιώργος Νάνος δήλωσε ότι η Sun &
Shadow είναι µια έκθεση µε πανευρωπαϊκή και παγκόσµια απήχηση, ενώ
αναφερόµενος στον κλάδο των τεντοποιών τόνισε ότι προσφέρουν πλούσιο κοινωνικό
έργο. Παράλληλα ζήτησε τη βοήθεια όλων των εµπλεκόµενων φορέων και της
Πολιτείας ώστε να αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες και το έργο των τεντοποιών προς τους
πελάτες τους.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εµπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων κ.
Χρήστος Λούσης τόνισε µε έµφαση ότι «πρέπει να στραφούµε στο αυτονόητο», που
δεν είναι άλλο από την πράσινη ενέργεια και την εξοικονόµηση ενέργειας. Σηµείωσε
δε ότι είναι χαρούµενος που συνυπάρχει στην ίδια έκθεση µε όλους τους
επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις που µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
προσφέρουν στον πλανήτη µας, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει καλύτερη
ενηµέρωση του κόσµου σηµειώνοντας µε έµφαση ότι «η άγνοια συντηρεί τη
σκοπιµότητα».
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εταιριών Μόνωσης κ. Γιώργος
Γιαννακόπουλος τόνισε πως οι εκθέσεις Sun & Shadow και Building Green είναι πολύ
επίκαιρες αφού προάγουν την εξοικονόµηση ενέργειας και τα προϊόντα που τη
διασφαλίζουν, ενώ ευχήθηκε στην επόµενη διοργάνωση να υπάρχει και ειδική µέριµνα
ώστε να την επισκεφτούν σχολεία και µαθητές, δηλαδή η επόµενη γενιά που θα ζήσει
και θα βιώσει τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στον πλανήτη µας.
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Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σύνδεσµου Παραγωγών ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης
κ. Παντελής Πατενιώτης, σηµείωσε πως ο σύνδεσµος που εκπροσωπεί στέκεται στο
πλευρό των πολιτών που σκοπεύουν να γίνουν ιδιοκτήτες κατοικιών, και στο πλαίσιο
της έκθεσης, παρέχοντας δωρεάν πληροφορίες για τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας
στον κτιριακό τοµέα.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας κ. Ιωάννης
Τσιπουρίδης τόνισε ότι το κλίµα είναι άρρωστο από την κακή χρήση των ορυκτών
καυσίµων, ενώ αναφέρθηκε στις νέες πηγές ενέργειας και στην ανάγκη αξιοποίησής
τους καθώς τα ορυκτά καύσιµα έχουν ηµεροµηνία λήξης. Επίσης στάθηκε µε έµφαση
στη εφαρµογή του τρίπτυχου εξοικονόµηση ενέργεια, βελτίωση ενεργειακής
αποδοτικότητας και εκµετάλλευση της ανανεώσιµης ενέργειας, µέρος της οποίας είναι
και η αιολική ενέργεια.
Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αρχιτεκτόνων Τοπίου δήλωσε µε έµφαση ότι
οι αρχιτέκτονες τοπίου θέλουν να πρασινίσουν τις στέγες και τους τοίχους της πόλης,
και να εισάγουν το πράσινο από τους περαστικούς χώρους, µέσα στις πόλεις.
Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισµού κ. Χρήστος Χρηστίδης χαρακτήρισε
άψογη τη διοργάνωση της έκθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποπνέει την
οικειότητα µιας έκθεσης θεσµού, παρά τον χαµηλό αριθµό των διοργανώσεων που
έχουν γίνει. Η έκθεση αποτελεί συµβολή και τόνωση στην καλλιέργεια «πράσινης»
συνείδησης. Αναφερόµενος στην επίσηµη Πολιτεία την κάλεσε να κάνει αρκετά
περισσότερα γύρω από τιο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, ενώ µίλησε και για την ανάγκη
δηµιουργίας ενός νέου διαφωτισµού του επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινής
γνώµης γύρω από τις πράσινες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου κ. Μιχάλης
Πετράκης τόνισε ότι υπάρχει µεγάλη συσσώρευση ασχήµιας στο χώρο των κατασκευών
και των κτιρίων κι ότι η φύση µας εκδικείται, αναφερόµενος στις κλιµατικές αλλαγές.
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SPITZE A.E.
¡∂∞ ª√ƒº∏ ∂∆∞πƒπ∞™ ∫∞π ¡∂∂™
∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡∂™ ∂∫£∂™∂π™

Η εταιρία SPITZE, καταξιωµένη και ευρέως γνωστή στο χώρο των ξύλινων κουφωµάτων
και η εταιρεία ROCCA PORT, εταιρία στο χώρο κατασκευής θωρακισµένων και
εσωτερικών πορτών, ενώθηκαν σε µια εταιρία µε την επωνυµία SPITZE A.E.
H SPITZE A.E. συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο χώρο των κουφωµάτων
πλαισιωµένη πλέον απο τη δυναµική και τον εµπλουτισµό των προϊόντων της µε την
ποικιλία πορτών που θα είναι σε θέση πλέον να παράγει και να εµπορεύεται.
Η εταιρία εισάγει απο την Ιταλία, εσωτερικές πόρτες ιδιαίτερα προσεγµένης
αισθητικής σε µοναδικά σχέδια. Εµπορεύεται επίσης πόρτες και παράθυρα της
εταιρίας PIZZOLON, µοναδικά σε θερµοµόνωση και ηχοµόνωση πλαισιωµένα µε την
υπέροχη ποιότητα του ξύλου.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ανανέωσης η SPITZE AE προχώρησε στην ανακαίνιση των
εκθέσεων που διατηρεί σε Αθήνα (Βουλιαγµένης 54, στο Ελληνικό) και Θεσσαλονίκη
(Ανδριανουπόλεως 49 στη Καλαµαριά), δηµιουργώντας χώρους ιδιαίτερης και
προσεγµένης αισθητικής που αναδεικνύουν τα προϊόντα που η εταιρία προωθεί στη
ελληνική αγορά.
Η εταιρία SPITZE AE, διατηρεί κεντρικά γραφεία και την έδρα των logistics, στo
Λάκωµα της Χαλκιδικής.
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Neopor®:
The innovation on the insulation market
Neopor® foams give up to 20% better insulation than
conventional EPS foams with the same thickness, making
them a valuable tool in conserving resources and combating climate change – and at the same time reducing
heating costs. In applications right through to the passive
house. Neopor® – the innovative insulating material for
ecoefficient construction.

www.neopor.de
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Top floor
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∂π¢∏™∂π™

∏ ∂¶∆∞ ∞¡∂§∞µ∂
∆∏¡ À§√¶√π∏™∏ ∆√À
∂¡∂ƒ°∂π∞∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À
∆√À ¢∏ª√À ¡. πø¡π∞™
Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr)
ιδρύθηκε το 1995 και
κατάφερε σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα να
συγκαταλέγεται στις
κορυφαίες εταιρίες
συµβούλων, στον τοµέα της
προστασίας του
Περιβάλλοντος.
Η τεχνογνωσία που διαθέτει
και το υψηλό επίπεδο
συνεχούς εκπαίδευσης του
προσωπικού, διασφαλίζουν
την παροχή υπηρεσιών και
λύσεων υψηλής ποιότητας σε
τοµείς όπως:
Μελέτες Ωρίµανσης
Υπηρεσίες Συµβούλου
Στερεά Απόβλητα
Υγρά Απόβλητα
Υδάτινοι Πόροι
Ενέργεια - Προστασία
του Κλίµατος
Βιοµηχανία και Περιβάλλον
Τοπική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη

περισσότερες πληροφορίες
ΕΠΤΑ Σύµβουλοι Μελετητές
Περιβαλλοντικών Έργων
Ολοφύτου 15
Αθήνα ΤΚ 11142
Τηλ 210 2224208
Fax 210 2914534
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Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο υλοποίησης µίας ευρύτερης περιβαλλοντικής
πολιτικής προχωρά στον ενεργειακό σχεδιασµό του ∆ήµου για την περίοδο 2009-2015
µε συγκεκριµένους στόχους και στρατηγική για δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας
και εξοικονόµηση ενέργειας. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του παρέχεται µέσω
του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο ∆ήµος µε την τεχνική
στήριξη της ΕΠΤΑ, εταιρείας συµβούλων – µελετητών περιβαλλοντικών και
ενεργειακών έργων, προχωρά στην αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης
ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τοµέα και θα διεξάγει ενεργειακούς
ελέγχους σε επιλεγµένα ενεργοβόρα δηµοτικά κτίρια υψηλής προτεραιότητας λόγω
της παλαιότητας και της χρήσης τους, µε στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Παράλληλα, εκτιµάται το δυναµικό
εξοικονόµησης ενέργειας από επιλεγµένες επεµβάσεις στο δηµοτικό φωτισµό αλλά
και στοχευµένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δηµοτών και των δηµοτικών
υπαλλήλων όσον αφορά την ενεργειακή τους συµπεριφορά.
Η επιλογή των δράσεων που θα τεθούν προς ένταξη στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
αποτελούν τµήµα ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση
ενέργειας του ∆ήµου που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου
ανάπτυξης. Η παραπάνω πρωτοβουλία θα αναδείξει τα οφέλη για το περιβάλλον, την
κοινωνία και την οικονοµία από µία ενεργειακά ορθή συµπεριφορά και ορθολογική
χρήση της ενέργειας συνεισφέροντας στην παγκόσµια προσπάθεια που γίνεται για τον
περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής.
Η ΕΠΤΑ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει είτε ως
συντονιστής και εταίρος είτε ως τεχνικός σύµβουλος, έχει δικτυωθεί µε πρωτοπόρους
οργανισµούς στην Ευρώπη σε θέµατα αειφορίας και ενέργειας και έχει ήδη
ολοκληρώσει καινοτόµα προγράµµατα σε ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς ∆ήµους για την
εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του κλίµατος. Οι δράσεις που
υλοποιήθηκαν σε αυτά είχαν ως κύριο άξονα τη διάδοση και εφαρµογή µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας στoν κτιριακό τοµέα και τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες των ∆ήµων, µε σηµαντικά µετρήσιµα
αποτελέσµατα.

∂π¢∏™∂π™

BASF
µπ√∫§πª∞∆π∫∏ ¢√ª∏™∏

Ο γερµανικός Οίκος BASF παρουσίασε στη 2η Building Green Expo, ∆ιεθνή Έκθεση για
τη βιοκλιµατική δόµηση και τις τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, στις
5-8 ∆εκεµβρίου 2008 στην Expoathens στην Ανθούσα, το θερµοµονωτικό προϊόν
Neopor.

περισσότερες πληροφορίες

Η BASF είναι η παγκόσµια ηγέτης εταιρία χηµικών προϊόντων: The Chemical Company.
Η γκάµα των προϊόντων της περιλαµβάνει από πετρελαιοειδή και αέριο µέχρι χηµικά,
πλαστικά, βελτιωτικά, σκευάσµατα για τη γεωργία και ειδικά προϊόντα για την
βιοµηχανία τροφίµων και την κοσµετολογία.

www.neopor.de

BASF
www.basf.com,

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
του Οίκου BASF στην Ελλάδα

Ως αξιόπιστος συνεργάτης η BASF βοηθά τους πελάτες της όλων των βιοµηχανικών
κλάδων να είναι πιο επιτυχείς.

∆Ρ ∆.Α. ∆ΕΛΗΣ ΑΕ
www.delis.gr.

Με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της και τις έξυπνες λύσεις, η BASF παίζει σηµαντικό
ρόλο στο να δίνονται απαντήσεις σε παγκόσµιες προκλήσεις όπως η προστασία του
κλίµατος, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η διατροφή και η κίνηση. Η BASF απασχολεί
περισσότερους από 95.000 υπαλλήλους και οι πωλήσεις της ανήλθαν σε € 58 δις το
2007. Οι µετοχές της BASF είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια της Φρανκφούρτης
(BAS), του Λονδίνου (BFA) και της Ζυρίχης (AN).
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ENVIRONMENT ‘09
1∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
MEC ¶∞π∞¡π∞™
26-29 ª∞ƒ∆π√À

Η συνάντηση των Ειδικών του Περιβάλλοντος θα γίνει στη 1η ∆εθνή Έκθεση
“ENVIRONMENT 2009” 26-29 Μαρτίου στο MEC Παιανίας.
Οι περιβαλλοντικοί Σύλλογοι ΠΑΣΕΠΠΕ, ΕΕ∆ΣΑ και οι εταιρίες LEADEREXPO και
LEADERTECH, θα συνδιοργανώσουν την έκθεση «ENVIRONMENT ’09» διευρύνοντας την
έκθεση WATERTEC που διοργανώνει επιτυχώς επί τέσσερα χρόνια.
Αντικείµενο της έκθεσης είναι:
Τεχνολογίες Νερού & Περιβάλλοντος, Οικολογική ∆όµηση & Πράσινη Ενέργεια.
Έτσι όλες οι εταιρίες µπορούν πλέον να συµµετέχουν σε µια οργανωµένη κλαδική
έκθεση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο MEC Παιανίας σε µια ενιαία αίθουσα
12.000 τµ.
Το πρόγραµµα φιλοξενίας των εκπροσώπων των ∆ήµων και των ∆ΕΥΑ,
θα συνεχιστεί και θα λειτουργήσει και για τη νέα έκθεση.
Παράλληλα µε την έκθεση θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο στο οποίο η ενότητα που
διοργανώνεται από την ΕΕ∆ΣΑ θα έχει τίτλο «Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
και του ΠΑΣΕΠΠΕ «Περιβάλλον και Επιχειρήσεις».
Κατηγορίες Εκθεµάτων
Α. Περιβάλλον
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
∆ιαχείριση Αποβλήτων
Β. Τεχνολογίες Νερού
Γ. Οικολογική ∆όµηση & Πράσινη Ενέργεια
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profilgroup 22009

¶Oƒ∆∂™ - ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ - À∞§O¶∂∆∞™ª∞∆∞
ORIEL: 3Ô¯ÏÌ. §·ÁÎ·‰¿ - ∫ÔÏ¯ÈÎÔ‡, ∆ËÏ.: 23940/20.249, Fax:23940/20.248
e-mail: oriel2000@windowslive.com

∂π¢∏™∂π™

11√ ∂Àƒø¶∞˚∫√ ™À¡∂¢ƒπ√
ºø∆π™ª√À LUX EUROPA
∂§§∏¡π∫∏ ™Àª∂∆√Ã∏

9 - 11 Σεπτεµβρίου 2009
Κωνσταντινούπολη

Το 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φωτισµού Lux Europa, θα πραγµατοποιηθεί στην
Κωνσταντινούπολη την περίοδο 9 – 11 Σεπτεµβρίου 2009.
Ο βασικός θεµατικός άξονας του συνεδρίου είναι η ποιότητα του φωτισµού στο
σύγχρονο αστικό περιβάλλον και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών προκλήσεων για
βιώσιµες λύσεις σε µια ενεργειακά ευαίσθητη εποχή.
Το συνέδριο οργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια από τις Εθνικές Επιτροπές Φωτισµού
των περισσότερων χωρών της Ευρώπης (µε απούσα τη χώρα µας) και αποτελεί γεγονός
παγκόσµιας εµβέλειας και προβολής. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
πραγµατοποιηθούν οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες, ακαδηµαϊκούς,
αρχιτέκτονες και µελετητές φωτισµού, σε µια σειρά από θεµατικές κατευθύνσεις που
θα εξετάσουν ενδελεχώς την επίδραση του φωτισµού στο σύγχρονο αστικό
περιβάλλον και θα αναλύσουν θέµατα όπως εξοικονόµηση ενέργειας, φωτισµός και
υγεία, πρότυπα και µετρήσεις φωτισµού, φωτισµός εργασίας, φωτισµός και
αρχιτεκτονική, φωτισµός πόλεων κ.α.
Ο Θεόδωρος ∆. Κοντορήγας του µελετητικού γραφείου Θ. Κοντορήγας και Συνεργάτες
Αρχιτέκτονες Φωτισµού µε έδρα την Αθήνα, κλήθηκε στο συνέδριο να παρουσιάσει το
θέµα ‘Αρχιτεκτονικός φωτισµός ξενοδοχείων: µια 24-ωρη άσκηση ισορροπίας’.
Το γραφείο του κου Κοντορήγα, έχει σχεδιάσει τα τελευταία χρόνια το φωτισµό για
µεγάλο αριθµό ξενοδοχείων πολυτελείας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια και
αρκετά από τα έργα αυτά έχουν παρουσιαστεί στο βιβλίο ‘Φωτισµός και
αρχιτεκτονική’.
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ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿
ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·

∆· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Fenal
¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜
ıÂÚÌÔË¯ÔÌﬁÓˆÛË˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ || ™. ™. BÂÚÔ›·˜, 591 00, T.£. 253 µ¤ÚÔÈ·, TËÏ.: 23310 24.880, Fax: 23310 24.881
ŒÎıÂÛË B¤ÚÔÈ·˜ || ¶ÈÂÚ›ˆÓ 79 µ¤ÚÔÈ·, TËÏ.: 23310 74.226, Fax: 23310 74.236
ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ || EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ 95, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, TËÏ.: 2310 447.803
www.fenal.gr

e-mail: info@fenal.gr

∂π¢∏™∂π™

ª∂™√°∂π√™ SOS
∆√ ∏¶∂πƒø∆π∫√ ™À™∆∏ª∞
∏§∂∫∆ƒπ™ª√À 2008

Η ελληνική πραγµατικότητα συνεχίζει την πεπατηµένη πορεία της εξάρτησης από τα
ορυκτά καύσιµα στην παραγωγή ηλεκτρισµού
Τη στιγµή που σύσσωµη η επιστηµονική κοινότητα αλλά και οι διεθνείς οργανισµοί
επισηµαίνουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια αδιαφορίας µπροστά στην απειλή της
αποσταθεροποίησης του παγκόσµιου κλίµατος, η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται στην
πεπατηµένη της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα στην παραγωγή ηλεκτρισµού, τον
πιο ρυπογόνο τοµέα της οικονοµίας µας.
Αυτό προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2008 του διασυνδεδεµένου
ηπειρωτικού Συστήµατος Ηλεκτρισµού που δηµοσιοποίησε χθες ο ∆ιαχειριστής του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ).

περισσότερες πληροφορίες
Τάσος Κροµµύδας
Υπεύθυνος Ενέργειας και
κλιµατικής αλλαγής
τηλ.: 6945 940916

Πιο συγκεκριµένα:
Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ηπειρωτικό σύστηµα αυξήθηκε το
2008 κατά 0,6%. Αξιοσηµείωτο είναι πως η µικρή αυτή αύξηση προέρχεται
αποκλειστικά από την κατανάλωση Μέσης και Χαµηλής Τάσης η οποία αυξήθηκε κατά
1,2% ενώ εκείνη των µεγάλων ενεργοβόρων βιοµηχανικών µονάδων (καταναλωτές
υψηλής τάσης) µειώθηκε κατά 3,2%. Γίνεται φανερό πως επείγει η λήψη µέτρων
εξοικονόµησης κυρίως στον οικιακό τοµέα και σε εκείνον 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.
Χαρακτηριστικό είναι πως η παραγωγή των λιγνιτικών σταθµών το 2008 αποτέλεσε το
58,3% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής καλύπτοντας το 52,5% της κατανάλωσης. Την
ίδια στιγµή, δεκάδες αιτήσεις για κατασκευή νέων µονάδων µε ορυκτά καύσιµα ισχύος
χιλιάδων Μεγαβάτ κατατίθενται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Εντυπωσιακή, τέλος, είναι και η εξάρτησή µας από τις εισαγωγές ηλεκτρισµού οι
οποίες καλύπτουν πλέον το 9,9% της κατανάλωσης στο ηπειρωτικό σύστηµα, έχοντας
αυξηθεί κατά 28,6% σε σχέση µε το 2007.
Στο παρακάτω γράφηµα φαίνεται πώς καλύφθηκε η τελική κατανάλωση ηλεκτρισµού
ανά καύσιµο στο Ηπειρωτικό Σύστηµα το 2008.
Σε ότι αφορά τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας -συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων
υδροηλεκτρικών- η παραγωγή τους αποτέλεσε µόλις το 8,0% της κατανάλωσης του
ηπειρωτικού συστήµατος. Οι «νέες ΑΠΕ» (αιολικά, ηλιακά, βιοµάζα) συνεισέφεραν
µόλις 2,8%. Υπενθυµίζουµε πως σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για το
«Ενεργειακό-Κλιµατικό Πακέτο» η Ελλάδα είναι νοµικά δεσµευµένη να εξασφαλίσει
συνεισφορά των ΑΠΕ κατά 30-35% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισµού το 2020.
Εποµένως, ακόµα κι αν υποθέσουµε σταθεροποίηση της κατανάλωσης στα σηµερινά
επίπεδα, και συνεισφορά 7-8% των µεγάλων υδροηλεκτρικών, θα πρέπει σε µόλις 12
χρόνια η παραγωγή από νέες ΑΠΕ σχεδόν να δεκαπλασιαστεί (από 2,8% σε 22-28%).
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Για το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS η συνέχιση της µέχρι σήµερα κατάστασης είναι απλά
ανεπίτρεπτη και επείγει να ξεκινήσει και στη χώρα µας µια ουσιαστική δηµόσια
συζήτηση για τον επανακαθορισµό της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του
ενεργειακού µας µοντέλου.
Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής, κλιµατικής και ενεργειακής
κρίσης, είναι ανεπίτρεπτο για παράδειγµα να εκτιµώνται σύµφωνα µε την ανακοίνωση
της ∆ΕΗ ΑΕ για το 2008 δαπάνες 285 εκ ευρώ για εισαγωγές ηλεκτρισµού και 145 εκ
ευρώ για αγορές δικαιωµάτων εκποµπής CO2. Η ενέργεια που δεν καταναλώνουµε
είναι η πιο φθηνή, καθαρή, ανεξάντλητη και εγχώρια «πηγή» ενέργειας που
διαθέτουµε και όµως παραµένει αναξιοποίητη. Και γι’ αυτό είναι σηµαντικές οι
ευθύνες της πολιτείας, των επιχειρήσεων αλλά και όλων των πολιτών που πρέπει
επιτέλους να συνειδητοποιήσουµε πως η εποχή της άφθονης και φτηνής ενέργειας
έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Η συµµόρφωση της χώρας µας µε τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο της κλιµατικής
πολιτικής της ΕΕ αλλά και η αναγκαία στροφή της οικονοµίας σε µια υπεύθυνη και
βιώσιµη κατεύθυνση απαιτεί ένα ριζικό επανακαθορισµό της ενεργειακής µας
πολιτικής 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 και προτεραιότητα στον οικιακό
τοµέα.
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Tο πρώτο ηλιακό σύστηµα έκτακτης ηλεκτροδότησης
σε Κέντρο Υγείας στη Σενεγάλη.
Οι SCHOTT Solar AG, SMA Solar Technology AG και KAÏTO Energie AG εγκαινίασαν µε
επιτυχία την πρώτη ηλιακή εγκατάσταση έκτακτης ηλεκτροδότησης για ένα κέντρο
υγείας στη Σενεγάλη. Η αφρικανική ήπειρος αποτελεί χάρη στην υψηλή ηλιακή
ακτινοβολία της µια νέα και ελκυστική αγορά για τις επιχειρήσεις ηλιακής ενέργειας.
Το πρώτο βήµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει ήδη γίνει από τις
εµπλεκόµενες στο πρόγραµµα εταιρίες, επιπλέον προγράµµατα βρίσκονται στο
στάδιο προετοιµασίας.
Κάποιοι από τους επίτιµους προσκεκληµένους των εγκαινίων ήταν ο
σενεγαλέζος υπουργός ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Καθ.
Christian Sina Diatta, καθώς και εκπρόσωποι γερµανικών
οργανισµών.
Τόσο η συµµετοχή των ηγετικών φυσιογνωµιών της πολιτικής,
όσο και οι δηλώσεις των εµπλεκόµενων εταιριών τονίζουν τη
σηµασία του έργου για την ανάπτυξη της αγοράς της ηλιακής
ενέργειας στη Σενεγάλη. Σε αυτό το πρόγραµµα
συνεργάστηκαν οι SCHOTT Solar AG, SMA AG και η KAÏTO
Energie AG. Η KAÏTO αναπτύσσει εδώ και αρκετά
χρόνια στη σενεγαλέζικη επαρχία Καζαµάνς
προγράµµατα οικονοµικού προσανατολισµού και
επενδύει σε αυτά.
Οι εταιρίες επέλεξαν σε συνεργασία ένα
πρόγραµµα στην Καζαµάνς. "Είναι πολύ
σηµαντικό το κέντρο υγείας στην Μπάιλα,
ως µονάδα περίθαλψης ασθενών, να έχει
σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Γιατί θα πρέπει τόσο οι υπεύθυνοι, όσο και
οι ασθενείς να µπορούν να βασίζονται στη
διαρκή ύπαρξη φωτός και τεχνικών
συσκευών", εξηγεί ο ∆ρ. Martin Heming,
Γενικός ∆ιευθυντής της SCHOTT Solar AG,
υποστηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία.
Για να διασφαλίζεται στο µέλλον αυτή η
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, η SCHOTT Solar
διέθεσε φωτοβολταϊκά πλαίσια και η SMA ένα
εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup για το κέντρο υγείας
στην Μπάιλα. "Το εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup που διαθέτουµε συµπληρώνει το
φωτοβολταϊκό σύστηµα, µετατρέποντας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος την
εγκατάσταση σε αυτόνοµο σύστηµα, ανεξαρτητοποιώντας το κέντρο υγείας από το
υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης το οποίο εµφανίζει διαρκώς διακοπές," είπε ο
Michael Wollny, υπεύθυνος έργων των αυτόνοµων συστηµάτων της SMA Solar
Technology AG.
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Το Βατικανό εγκαινίασε
το πρώτο του φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Τέλη Νοεµβρίου του 2008 το Βατικανό εγκαινίασε το πρώτο του φωτοβολταϊκό
σύστηµα στην οροφή του κτιρίου υποδοχής κοινού (audience hall) του Πάπα.
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 220 kW είναι εξοπλισµένο µε µετατροπείς
της SMA Solar Technology AG.
Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος, το Βατικανό επιθυµεί να
παράγει ενέργεια συµφιλιωµένη µε το περιβάλλον και να συµµετέχει µε αυτόν τον
τρόπο στην αντιµετώπιση της κλιµατικής και ενεργειακής κρίσης καθώς και στην πιο
συνετή διαχείριση των πόρων για ένα βιώσιµο πλανήτη. Παράγοντας ηλεκτρική
ενέργεια από τον ήλιο, το Βατικανό θα αποφύγει την εκποµπή περίπου 225 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελεί δωρεά των εταιριών SolarWorld AG και
SMA Solar Technology AG: η SolarWorld προσέφερε τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ενώ η
SMA προσέφερε τους ηλιακούς µετατροπείς. Με τους ηλιακούς µετατροπείς
επιτυγχάνεται η επαρκής µετατροπή του παραγόµενου από τον ήλιο συνεχούς
ρεύµατος σε εναλλασσόµενο ρεύµα, συµβατό µε το δίκτυο.
«Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος, το Βατικανό υποστηρίζει
παγκοσµίως την ηλιακή ενέργεια και θέτει ορόσηµο για την αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας», υποστηρίζει ο Günther Cramer, εκπρόσωπος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA Solar Technology AG. «Είµαστε ιδιαίτερα
ικανοποιηµένοι που επιλέχθηκε η τεχνολογία ηλιακών µετατροπέων της SMA σε αυτό
το πρότυπο έργο.»
Το σύστηµα, το οποίο εγκαταστάθηκε στην οροφή του κτιρίου υποδοχής κοινού
(audience hall) του Πάπα, µε µέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου, έχει συνολική ισχύ
περίπου 220 kW. 2394 φωτοβολταϊκά πλαίσια θα παράγουν έως 300 MWh ετησίως,
αντισταθµίζοντας περίπου τις ανάγκες ηλεκτρισµού για 100 κατοικίες.
Συγκεκριµένα τα προϊόντα τεχνολογίας SMA που χρησιµοποιήθηκαν είναι:
19 Sunny Mini Central 11000TL
1 Sunny Mini Central 7000TL
2 Sunny Boy 5000TL HC
1 Sunny Boy Control Plus
1 Sunny Sensor Box

SMA
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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.

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

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.

τηλ.: 2610-310478
walls@sana.gr
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Μια ηµέρα αφιερωµένη στο περιβάλλον
από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ΟΙΚΑ∆Ε της Τράπεζας Κύπρου
Ένα από τα πιο πολυσύχναστα µέρη της πόλης µας, ο σταθµός του Μετρό Συντάγµατος,
γέµισε για τέσσερεις µέρες µε χρώµα και φαντασία. Παιδιά απ’όλη την Ελλάδα
ζωγράφισαν µε αγάπη και ενδιαφέρον για το περιβάλλον, στα πλαίσια Μαθητικού
Καλλιτεχνικού ∆ιαγωνισµού µε θέµα: «Πλανήτης Γη: το κοινό µας σπίτι...» που
διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙΚΑ∆Ε. Η αγωνία για το µέλλον του πλανήτη µας κινητοποίησε 2.119
µαθητές από 145 σχολεία και καλλιτεχνικά εργαστήρια, και µετουσιώθηκε σε 1450
ατοµικά και οµαδικά καλλιτεχνικά έργα - ζωγραφιές, φωτογραφίες, κολάζ και
θεατρικά κείµενα.
Όλα τα έργα εκτέθηκαν από 5/2/2009-8/2/2009 στο Μετρό του Συντάγµατος
κερδίζοντας το θαυµασµό και το ενδιαφέρον των χιλιάδων περαστικών.

περισσότερες πληροφορίες
Λουκιά Καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου
και Επικοινωνίας
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
e-mail: loukia@medsos.gr
press@medsos.gr
τηλ.: 210.82.28.795
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Το Σάββατο 7/2 πραγµατοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των έργων που διακρίθηκαν
µε την παρουσία µαθητών απ’όλη τη χώρα. Τα βραβεία απονεµήθηκαν ως εξής:
• 1ο Ατοµικό Βραβείο ∆ηµοτικού: Καµπανού Αναστασία- Καλλιτεχνικό εργαστ. ∆ήµου
Ν. Χαλκηδόνας
• 1ο Οµαδικό Βραβείο ∆ηµοτικού: Οµάδα από Καλλιτεχνικό εργαστήριο ∆ήµου Πόρου
• 1ο Ατοµικό Βραβείο Γυµνασίου: Τζιβαρτζής Χαράλαµπος – Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
∆ήµου Απ. Παύλου Μακρυχώρι Ηµαθίας.
• 1ο Οµαδικό Βραβείο Γύµνασίου: Κυρίνα Στυλιανή, Μπούλη Μαρία,
Παπακωνσταντίνου Μαρία- Γυµνάσιο Αιανής Κοζάνης
• 1ο Ατοµικό Βραβείο Λυκείου: Χατζητριακόσιας Αντώνης-5ο ΓΕΛ Αιγάλεω
• 1ο Οµαδικό Βραβείο Λυκείου: Κουτατζής Παναγιώτης και Κουτσούρης Νεκτάριος –
Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε ειδικές ανάγκες Λυκόβρυσης
• Βραβείο Θεατρικού κειµένου : Οικονόµου Σοφία, Στασινού Μαργαρίτα, Σµύρη
Ρένια, Χαλά Ιωάννα, Τσέκος Ιωσήφ- 2ο ∆ηµοτικό Ν. Ψυχικού
• Βραβείο Φωτογραφίας : Μπλατσούκα Χριστίνα- ∆ηµοτικό Σεληνίων Σαλαµίνας

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος,
ο οποίος απένειµε βραβεία στους µαθητές και ο Πρόεδρος
της UNICEF κ. Λάµπρος Κανελλόπουλος.
Βραβεία απένειµαν, επίσης, η ηθοποιός και θεατρική
σκηνοθέτης κα Κάρµεν Ρουγγέρη, ο Πρόεδρος του ∆ικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κ. Νίκος Χρυσόγελος, ο Γενικός ∆ιευθυντής
Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας κ. Γιάννης Σειραδάκης, καθώς και
µέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από εκπροσώπους των
τεχνών, της εκπαίδευσης και των διοργανωτών:
• ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ : Θεατρική Σκηνοθέτης
• ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΕΝΟΥ : Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Παν. Αθηνών- Μέλος ∆Σ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
«Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών ∆ράσεων»
• ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ : Μουσείο - παιδαγωγός - Επιµελήτρια
Τέχνης
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :Καθηγητής Φωτογραφίας στην
"ΑΚΤΟ ART & DESIGN"
• ΕΡΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ :Καλλιτέχνης - Ζωγράφος
• ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ : Προϊστάµενη Τµ. Εταιρ. Κοιν.
Ευθύνης & ∆ηµοσίων Σχέσεων Τράπεζας Κύπρου
• ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :Παιδαγωγικός Σύµβουλος
Εκπαιδευτικού προγράµµατος ΟΙΚΑ∆Ε
• Αναπληρωµατικός - Προαξιολόγηση
• ΠΑΤΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ : Ζωγράφος
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εργαστήρια για παιδιά, τα
οποία είχαν την ευκαιρία µέσα από διάφορες πρωτότυπες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες, να φυτέψουν λουλούδια, να
κατασκευάσουν αντικείµενα από ανακυκλώσιµα υλικά, αλλά
και να εξοικειωθούν µε τη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού
πάρκου ή ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου.
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1o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REHAU
21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το πρώτο συνέδριο κατασκευαστών της εταιρίας REHAU για
τους συνεργάτες της στον τοµέα των συνθετικών κουφωµάτων, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε από τις 21-23 Νοεµβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Oceania Club*****,
στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής.
Η συµµετοχή ξεπέρασε το 90% του συνόλου των κατασκευαστών της εταιρίας REHAU.
Στους άνετους χώρους του ξενοδοχείου, στην συνεδριακή αίθουσα Electra και σε πολύ
ευχάριστο κλίµα η REHAU συνευρέθηκε µε τους συνεργάτες της για την παρουσίαση
νέων προϊόντων της εταιρίας και την συζήτηση θεµάτων, που αφορούν τους
σύγχρονους κατασκευαστές. Η REHAU παρουσίασε τo νέο, καινοτόµο και
πρωτοποριακό σύστηµα κουφωµάτων GENEO, καθώς και το νέο ολοκληρωµένο
σύστηµα εξωτερικών δαπέδων, RELAZZO.
Συζητήθηκαν επίκαιρα θέµατα που απασχολούν τους σύγχρονους κατασκευαστές ,
όπως η σήµανση CE, τρόποι βελτιστοποίησης παραγωγής και η ενεργειακή
εξοικονόµηση στα συνθετικά κουφώµατα, µε την συµβολή της τεχνικής υποστήριξης
που κατέφθασε από την Αυστρία. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες υπηρεσίες της REHAU,
που συµβάλλουν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των συνεργατών της
εταιρίας, όπως η ηλεκτρονική πύλη πελατών.
Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στις τεχνικές πωλήσεων σε ξεχωριστή σεµιναριακή ενότητα,
που πραγµατοποιήθηκε από τον εξωτερικό συνεργάτη, κύριο Βογιατζή, σύµβουλο
επιχειρήσεων και καθηγητή του City College.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού του τµήµατος
συνθετικών κουφωµάτων της REHAU. Tην εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός ∆ιευθυντής
της REHAU ΕΠΕ Ελλάδος, ∆. Καραµποΐκης, ο οποίος παρουσίασε το πλαίσιο και τα
οφέλη της συνάντησης και πραγµατοποίησε την εισαγωγή των θεµατικών ενοτήτων
που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Η REHAU ευχαριστεί ακόµη µία φορά τους συνεργάτες της για την προσέλευσή τους
στην εκδήλωση και για την συµβολή τους στην επιτυχή έκβασή της.
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PLANT A TREE
¢∂¡¢ƒ√ºÀ∆∂À™∏ ™∆√ ¶∞¡∂π√ √ƒ√™

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2009 η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. οργάνωσε
δενδροφύτευση στο Πάνειο Όρος, στα Καλύβια Αττικής σε συνεργασία µε την εταιρία
Plant-a-Tree. Η δράση υλοποιήθηκε ως συνέχεια της απόφασης της εταιρίας τα φετινά
Χριστούγεννα να κάνει ένα πρωτότυπο Χριστουγεννιάτικο δώρο στους συνεργάτες της:
Ένα πιστοποιητικό που τους ενηµέρωνε ότι η ΕΠΑ Αττικής αγόρασε για λογαριασµό
τους ένα δένδρο συµµετέχοντας κατά αυτό τον τρόπο στην µεγάλη δενδροφύτευση της
εταιρίας.
Στη δράση συµµετείχαν στελέχη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και οι
οικογένειές τους, καθώς και µέλη της οργανώτριας και εθελοντικής οµάδας της Planta-Tree.gr και του ∆ήµου Καλυβίων.
Με την βοήθεια της Plant-a-Tree.gr, οι εθελοντές-εργαζόµενοι της ΕΠΑ Αττικής
φύτεψαν 500 δενδρύλλια Χαλεπίου Πεύκης, Κυπαρισσίου, Σπάρτου και Χαρουπιάς στο
Πάνειο Όρος στην περιοχή των Καλυβίων που πρόσφατα επλήγη από πυρκαγιά.
Η περιοχή αυτή έχει υποστεί σηµαντική οικολογική υποβάθµιση καθώς έχει πληγεί
επανειληµµένα από πυρκαγιές, µε την πιο πρόσφατη να λαµβάνει χώρα το καλοκαίρι
του 2007.

περισσότερες πληροφορίες
Έρικα Ξηρουχάκη
Τ:+30 210 340 6284
e.xirouchaki@aerioattikis.gr
www.aerioattikis.gr
Τζωάννα Λυµπούση
Τ: +30 211 182 4322
joanna@plant-a-tree.gr
www.plant-a-tree.gr

Η δενδροφύτευση πραγµατοποιήθηκε µε τη στήριξη της ∆ιεύθυνσης Αναδάσωσης
Περιφέρειας Αττικής και τη βοήθεια του ∆ήµου Καλυβίων.
Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
Η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 και είναι ο αποκλειστικός
διανοµέας του φυσικού αερίου στην Αττική. Η δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται
στη συνεργασία και τεχνογνωσία τριών κορυφαίων εταιριών στο χώρο της ενέργειας:
της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (∆ΕΠΑ) Α.Ε., της Duke Energy Corp. και της Shell Gas
B.V. Εφαρµόζοντας µία δυναµική επιχειρηµατική στρατηγική, η Εταιρία Παροχής
Αερίου Αττικής έχει ως στόχο την ανάπτυξη του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου
στην Αττική και την παροχή φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε
οικονοµία, ασφάλεια και αξιοπιστία. Αφοσιωµένη στην ποιότητα, ευέλικτη και µε
ανθρώπινο πρόσωπο, η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής δίνει αποτελεσµατικές λύσεις
σε κάθε ενεργειακή ανάγκη, δίνοντας ώθηση σε κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα και
αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα
http://www.aerioattikis.gr
Περισσότερες πληροφορίες για την Plant-a-Tree
H Plant-a-Tree.gr είναι διαχειριστής έργου για πράσινες δράσεις. Σκοπός της είναι η
προσθήκη πρασίνου και η περαιτέρω αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των
Ελλήνων, έτσι ώστε εταιρείες, σύλλογοι, οµάδες πολιτών
και µεµονωµένοι πολίτες να παρακινηθούν και να αναλάβουν δράση, συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτό στο «πρασίνισµα» της Ελλάδας.
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Η εταιρία ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή ΑΕ ιδρύθηκε το
1999. Είναι µέλος του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Η ΒΙΟΣΑΡ έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές
της στην ηλιακή ενέργεια και ιδιαίτερα στη
µελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία
µεγάλων Φ/Β Πάρκων, καθώς και στην
προµήθεια υψηλής απόδοσης εξοπλισµού.
‘ Έχοντας ήδη υλοποιήσει Φ/Β Πάρκα ισχύος
3ΜW και αναλάβει την κατασκευή άλλων 6ΜW
στο 1ο εξάµηνο του 2009, αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες
στο ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή
ενέργεια.
Case Study:
∆ιασυνδεδεµένος Φ/Β Σταθµός ισχύος 570 KW
στο Νοµό Αργολίδας
Το έργο, συνολικής ισχύος 570 kW, βρίσκεται
στη θέση ‘Κοκκινάρι’ του ∆ήµου Κρανιδίου,
Νοµού Αργολίδας και είναι ιδιοκτησίας της
εταιρίας ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΕ.
Ο Φ/Β Σταθµός λειτουργεί ήδη από το
∆εκέµβριο του 2008 ως ανεξάρτητη µονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είναι
συνδεδεµένος µε το υπάρχον δίκτυο Μέσης
Τάσης της ∆ΕΗ.
Οι εργασίες για την κατασκευή του
Φωτοβολταϊκού Πάρκου ξεκίνησαν τον Ιούλιο
και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2008. Το
έργο υλοποίησε η ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή ΑΕ, µέλος
του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
Το Φ/Β σύστηµα αναµένεται να παράγει
ενέργεια 758.9 MWh ετησίως, ενώ ταυτόχρονα
επιτυγχάνει εξοικονόµηση 715 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα (tCO2e).
Το έργο αποτελείται συνολικά από 2.640 Φ/Β
πλαίσια τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού
πυριτίου µέγιστης ονοµαστικής ισχύος 225Wp.
Τα 2.256 πλαίσια εγκαταστάθηκαν σε
συστοιχίες σταθερών διατάξεων 180 ειδικά
διαµορφωµένων βάσεων στήριξης σταθερής
κλίσης τύπου Μ010 της ΒΙΟΣΑΡ, προϊόν
συνεργασίας µε την εταιρεία αλουµινίου
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ. Τα υπόλοιπα 384 Φ/Β
πλαίσια έχουν εγκατασταθεί σε 12 Φ/Β
συστοιχίες που αποτελούνται από
περιστρεφόµενες διατάξεις ιχνηλάτησης
(tracking) της ηλιακής τροχιάς.
Για την µετατροπή του παραγόµενου ηλεκτρικού
ρεύµατος από συνεχές σε εναλλασσόµενο
χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 60 inverters.
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TREPTOW DIRK
∏
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BAU 2009

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε και φέτος η εταιρία Kosche µε την συµµετοχή της στη
∆ιεθνή Ειδική Έκθεση στον τοµέα της Οικοδοµής BAU 2009, η οποία
πραγµατοποιήθηκε για 18ⁿ φορά στις 12.-17.01.2009 στό Μόναχο / Γερµανία.
H εταιρία DIRK TREPTOW, Γενικό Εµπόριο, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος γερµανικών
προϊόντων heroal/ Kosche, ήταν στην έκθεση για να υποδεχθεί και να ενηµερώσει
όλους τους πελάτες της από την Ελλάδα.
∆ΑΠΕ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ KOVALEX
Από ξύλο και πολυµερές, τα οποία είναι
ιδανικά κάτω από στέγαστρα, σε
µπαλκόνια, κήπους και αυλές. Εντύπωση
προκάλεσαν και τα καινούργια χρώµατα
όπως το ανοικτό µπρζ και το σκούρο γκρι.
Εκπληκτική ήταν η παρουσίαση του
καινούργιου συστήµατος για πρωτότυπη
αφαίρεση, (τυλίγοντας απλά το δάπεδο σε
ρολό) – ένας εύκολος τρόπος για το
µάζεµα των ήδη τοποθετηµένων δαπέδων
– η τέλεια λύση για την χειµωνάτικη
περίοδο στις παραλιακές ακτές!
Επίσης πολύ θετική εντύπωση προκάλεσε
στους επισκέπτες η µεγάλη ποικιλία
χρωµάτων στα διάφορα πάνελ, ειδικά των
COVERBOARD. Η επένδυση τοίχου και
οροφής από MDF, γνωστή για το σύστηµα "Click ", το οποίο µας δίνει τη λύση για µια
εύκολη και καθαρή τοποθέτηση. Αντικαθιστά πλήρως τη γυψοσανίδα!
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TREPTOW
DIRK
18∏ ¢π∂£¡∏
∂π¢π∫∏ ∂∫£∂™∏
BAU 2009

THE WALL
Το καινούργιο προϊόν τnς Kosche!!!
Σύστηµα τοίχου, κατάλληλο για τον
διαχωρισµό χώρων (π.χ. για εκθέσεις,
διαµερίσµατα, γραφεία). Πλεονέκτηµα
είναι και εδώ ο εύκολος τρόπος
µονταρίσµατος µε το σύστηµα "Click ",
χωρίς τη χρήση βιδών ή καρφιών.
Περιέχονται ειδικά κάθετα κανάλια
για την τοποθέτηση καλωδίων.
∆ιαστάσεις: 100 x 620 x 2.600 mm

Ειδικά καδρόνια (υποκατασκευή) για
τη εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε
ανώµαλους τοίχους και ορόφους – η
ειδική λύση για ιδιαίτερα δύσκολους
χώρους.

Περβάζια δαπέδων τα οποία µπορούν
να βαφτούν µε τα χρώµατα της
επιλογής σας και περιέχουν ειδικά
κανάλια για την τοποθέτηση
καλωδίων.
Σύγχρονη είναι η καινούργια γραµµή
των περιβαζιών - µεγαλύτερο
φάρδος!!

H εταιρία DIRK TREPTOW θα χαρεί να
σας παρουσιάσει σύντοµα τα
καινούργια προϊόντα Kosche στην
Κατερίνη, Ευζώνων 3.
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KACO
∞§§∞°∏ ∂¶ø¡Àªπ∞™
ª∂∆Õ ∞¶√ 10 Ãƒ√¡π∞ ∑ø∏™

Αλλαγή επωνυµίας µετά από 10 χρόνια ζωής:
Ο κατασκευαστής µετατροπέων Φ/Β από τη Γερµανία λέγεται τώρα
KACO new energy
Το νέο όνοµα αντικατοπτρίζει τη διεθνή εµβέλεια και τη µεγάλη
τεχνολογική ανάπτυξη της εταιρίας.
Η KACO GERÄTETECHNIK GmbH λέγεται τώρα KACO new energy
GmbH. Το νέο όνοµα εκφράζει την αυξανόµενη διεθνοποίηση των
συναλλαγών της εταιρίας από την ίδρυσή της το 1999 µέχρι σήµερα.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κατασκευαστή µετατροπέων Φ/Β
από της Γερµανία προέρχεται κατά το 1/3 από πωλήσεις στο
εξωτερικό, ο οποίος µέσα σε 10 χρόνια αυξήθηκε σταδιακά από 1,5
σε 250 εκατ. ευρώ. Με τη µετονοµασία της η KACO δικαιώνει και το
τεχνολογικό της κύρος στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Ένα παράδειγµα τεχνολογικής προόδου αποτελεί ο
Energy Cube (Ενεργειακός Κύβος) που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη
φορά στο Βόρειο Ιράκ. Αυτή η υβριδική µονάδα παραγωγής ρεύµατος
αντικαθιστά τις ντηζελογεννήτριες σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Μία αιολική/ηλιακή γεννήτρια και µετατροπέας KACO συνδεδεµένος
µε συσσωρευτές εξασφαλίζουν αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύµατος.
Παγκόσµια ζήτηση υπάρχει κυρίως σε µετατροπείς για
διασυνδεδεµένα δίκτυα:
Ο πρόεδρος της KACO Ραλφ Χόφµαν εξηγεί τις εξελίξεις στη διεθνή
αγορά φωτοβολταϊκών: «Από τη στιγµή που και άλλες χώρες
εισήγαγαν νόµους για τις ΑΠΕ κατά το γερµανικό πρότυπο, η
παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξάνεται αλµατωδώς στη Νότια
Ευρώπη». Σύµφωνα µε τον κ. Χόφµαν, η σταδιακή αναδιάρθρωση
επιδρά θετικά στη γενικά δύσκολη σηµερινή οικονοµική κατάσταση.
«Τα φωτοβολταϊκά συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας και
– σε αντίθεση µε άλλα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς – αποτελούν µία
ασφαλή επένδυση».
Το περασµένο έτος η KACO new energy πούλησε µετατροπείς
συνολικής απόδοσης 480 µεγαβάτ. 30% των µετατροπέων αυτών
εξήχθησαν στο εξωτερικό. Το ποσοστό εξαγωγών αυξάνεται
συνεχώς. Η Ισπανία είναι η σπουδαιότερη εξωτερική αγορά µε πάνω
από 60 µεγαβάτ. Με τους κεντρικούς µετατροπείς της η εταιρία ήταν
πλήρως προετοιµασµένη για την ραγδαία ανάπτυξη των εκεί
φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο µεταξύ η Μαδρίτη περιόρισε την
τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το
δίκτυο σε 300 µεγαβάτ για τα Φ/Β πάρκα και 200 µεγαβάτ για τις
Φ/Β στέγες. Έτσι ο διευθυντής πωλήσεων Ανδρέας Σέιµπολντ
προβλέπει αλλαγή δεδοµένων για τις εξαγωγές της KACO:
«Θεωρούµε δεδοµένο ότι φέτος η Γαλλία θα προσπεράσει την
Ισπανία. Μετά θα ακολουθούν η Ιταλία, η Τσεχία και η Ελλάδα.»
Εκτός από Φ/Β µετατροπείς για διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα
συστήµατα, η γκάµα προϊόντων της KACO new energy περιλαµβάνει
και µετατροπείς για κεντρικές µονάδες παραγωγής θερµότητας,
κυψέλες καυσίµου και συγκεντρωτήρες, ηλιοθερµικά συστήµατα και
συστήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα συστήµατα ηλεκτροδότησης
σιδηροδρόµων και βιοµηχανίας.
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O Energy Cube σχεδιάστηκε για την ηλεκτροπαραγωγή µηδενικών εκποµπών σε
αποµακρυσµένες περιοχές. Το νέο προϊόν της KACO βρίσκεται εδώ και αρκετό χρόνο
σε λειτουργία µε πλήρη επιτυχία στην τρίτη σε µέγεθος πόλη του Ιράκ, το Ερµπίλ. Η
καρδιά της κινητής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής είναι ο µετατροπέας αυτόνοµου Φ/Β
συστήµατος τύπου K 3000 της KACO. Το ηλιακό φως µετατρέπεται µε τη βοήθεια Φ/Β
γεννήτριας ισχύος 1,3 κιλοβάτ σε ρεύµα και αποθηκεύεται κατόπιν σε συστοιχία
συσσωρευτών. Ένας αιολικός τροχός υποβοηθά το σύστηµα όταν η ηλιακή ενέργεια
είναι περιορισµένη τη νύχτα ή κατά τους µήνες µε λιγότερη ηλιοφάνεια. Η ηλεκτρική
τροφοδοσία είναι εξασφαλισµένη 24 ώρες το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, κι έτσι οι ντηζελογεννήτριες περιττεύουν. Ο Energy Cube είναι τοποθετηµένος
σε κοντέινερ και έτοιµος να τεθεί σε λειτουργία µέσα σε λίγες ώρες.
Ποια είναι η KACO new energy;
Την 1η Ιανουαρίου 1999, ο αναπτυσσόµενος τοµέας Profitcenter Gerätetechnik
ανεξαρτητοποιείται από τον όµιλο επιχειρήσεων KACO. Η νέα ανεξάρτητη επιχείρηση
την ίδια χρονιά θα εισαγάγει στην αγορά έναν από τους πρώτους µετατροπείς χωρίς
µετασχηµατιστή. Για την εποπτεία του δικτύου ήδη τότε η KACO εφάρµοσε αντί του
ENS το πιο αξιόπιστο σύστηµα εποπτείας 3 φάσεων. Το 2003 η KACO µεταφέρει την
έδρα της από το Χαϊλµπρόν στο Νεκαρσούλµ. Σε τέσσερα µόνο χρόνια δηµιουργούνται
τρία νέα εργοστάσια και εδραιώνεται το νέο «έξυπνο» σύστηµα διαχείρισης ποιότητας.
Στο µεταξύ συµβάλλουν ήδη 260 εργαζόµενοι στην επιτυχία της εταιρίας. Εντός του
τρέχοντος έτους η ελεύθερη από εκποµπές CO2 παραγωγή µετατροπέων θα επεκταθεί
µε µία ακόµη µονάδα, το τέταρτο εργοστάσιο.
Με συνολικά πάνω από 100.000 συσκευές που παραδόθηκαν στην αγορά η KACO είναι
σήµερα ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές µετατροπέων παγκοσµίως. Υπό
τον κωδικό σειράς 00xi κυκλοφορεί πλέον και η τρίτη γενιά µετατροπέων string χωρίς
µετασχηµατιστή. Ένας ακόµη νέος τύπος συσκευών µε µετασχηµατιστή βρίσκεται λίγο
πριν την διάθεσή του στην αγορά. Με την εισαγωγή των κεντρικών µετατροπέων προ
τριετίας η γκάµα προϊόντων της KACO καλύπτει όλες τις Φ/Β µονάδες, από µικρές
κατοικίες µέχρι ηλιακά πάρκα απόδοσης µερικών µεγαβάτ.

Αριστερά και δεξιά:
Μέσα σε λίγες ώρες το ευµετακίνητο κοντέινερ µετατρέπεται σε µια αυταρκή µονάδα παραγωγής
ενέργειας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 5
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ARK TOP SYSTEMS
WSB Neue Energien
PHYSICON
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
SCHÜCO International KG
SOLAR CELLS HELLAS
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
SCHEUTEN SOLAR
ΕΤΕΜ
PLANT A TREE
DYNADUCT
Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
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ARK TOP SYSTEMS

Κτιριακό κέλυφος µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ARK TOP SYSTEMS
∆ιακρίνεται για την
περιβαλλοντική της
ευαισθησία, επενδύοντας
στην έρευνα και την
τεχνογνωσία για την
ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών
εφαρµογών στις ηλιόλουστες
πλευρές του περσιδωτού
βιοκλιµατικού κτιριακού
κελύφους που επιφέρει
υψηλή ενεργειακή
εξοικονόµηση και παραγωγή
της αναγκαίας ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές.

Από το 1994 που ιδρύθηκε η επιχείρηση Τεχνοδοµικού Εξοπλισµού Αρχιτεκτονικής ARK
TOP SYSTEMS διακρίνεται για την περιβαλλοντική της ευαισθησία, επενδύοντας στην
έρευνα και την τεχνογνωσία για την ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών εφαρµογών στις
ηλιόλουστες πλευρές του περσιδωτού βιοκλιµατικού κτιριακού κελύφους που
επιφέρει υψηλή ενεργειακή εξοικονόµηση και παραγωγή της αναγκαίας ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές.
Αν και από το 1972 εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά σε σχολείο της επαρχίας Niger στη
Γαλλία, η καινοτοµία των υδατοστεγών ανοιγοκλειόµενων και σταθερών
κεραµιδόµορφων φωτοβολταϊκών περσίδων της ARK TOP SYSTEMS, προσφέρει
µεγαλύτερη δυνατότητα εφαρµογών ενσωµάτωσης φωτοβολταϊκών στο βιοκλιµατικό
κτιριακό κέλυφος, διότι για παράδειγµα εκτός από τις ταράτσες πολυκατοικιών, µπορεί
να εγκατασταθούν και στα µπαλκόνια των ρετιρέ ως ανοιγοκλειόµενη πέργκολα µε
ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά. Έτσι επιτυγχάνουµε σε µεγαλύτερο βαθµό τη
διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε οικοδοµικούς χώρους εκεί που
δραστηριοποιούµαστε και χρησιµοποιούµε την ενέργεια, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό µε
δεδοµένο ότι έως το 2050 θα µπορούν να καλύπτουν το 50% των παγκόσµιων
ενεργειακών αναγκών εκ των οποίων το 25% µε φωτοβολταϊκά.
Τα ανοιγοκλειόµενα ή σταθερά περσιδωτά κεραµιδόµορφα συστήµατα της ARK TOP
SYSTEMS από αλουµίνιο ή πολυκαρβονικό µε δυνατότητα ενσωµάτωσης φωτοβολταϊκών
στοιχείων εφαρµόζονται σε αίθρια, πέργκολες, σκιάδια, σκέπαστρα, µαρκίζες, ταράτσες,
κιγκλιδώµατα, πλαγιοκαλύψεις, ηχοπετάσµατα και πισίνες σε ποικίλους συνδυασµούς
συµβάλλοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον
διότι κάθε παραγόµενο κιλοβάτ (kw) αποτρέπει την έκλυση 1.450 κιλών διοξειδίου του
άνθρακα, που για την απορρόφησή του χρειάζονται δύο στρέµµατα δάσους.
Η ανοιγοκλειόµενη φωτοβολταϊκή ARK TOP SYSTEMS πέργκολα µε δυνατότητα
εγκατεστηµένης ισχύος 100 w/m2 τοποθετείται σε κάθε ηλιόλουστο χώρο και παράγει
ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρέχει τα εξής συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που την καθιστούν µοναδική επιλογή ειδικά σε χώρους
πολυχρηστικούς µε υψηλές αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις:
• εύκολος καθαρισµός και έλεγχος φωτοβολταϊκού συστήµατος
• προστασία του συστήµατος από χαλαζόπτωση
• δροσισµός κεραµιδόµορφων φωτοβολταϊκών περσίδων µέσω αεροστροβιλισµού
που δηµιουργείται µεταξύ τους
• υδατοστεγής, αυτοεξαεριζόµενη και σκιερή ανοιγοκλειόµενη κάλυψη µε
δυνατότητα αρχιτεκτονικής αποκάλυψης του ουρανού, αναλόγως των διαθέσεων
και αναγκών (π.χ το σούρουπο όταν λείπει ο ήλιος) εύκολα µε χειροκίνηση ή
ηλεκτροκίνηση µε αισθητήρες
Εγκατεστηµένη στο εξωτερικό κέλυφος των κτιρίων, ειδικά σε µια χώρα µε
επάρκεια ηλιοφάνειας όπως η Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρικής
αυτονοµίας. Μπορεί να συνδυαστεί µε την ανοιγοκλειόµενη Ark Top Systems
πέργκολα που διαθέτει ίδιου σχήµατος και µεγέθους αλουµινίου
κεραµιδόµορφες περσίδες και προσφέρει προστασία από ήλιο, αέρα,
βροχή, χιόνι, χαλάζι, απρόβλεπτη πτώση αντικειµένων, εξασφαλίζει
υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Κατασκευασµένη από ειδικό
κράµα αλουµινίου και βαµµένη ηλεκτροστατικά προσφέρει
στιβαρότητα, διαθέτει άψογη αρχιτεκτονική εµφάνιση και δεν
απαιτεί συντήρηση. Εύκολα µε χειροκίνηση, ηλεκτροκίνηση ή και µε
αυτοµατισµούς έχει τη δυνατότητα να ανοίγει τµηµατικά τις κεραµιδόµορφες
περσίδες, σύµφωνα µε την επιθυµία σας, έως ότου να είναι εντελώς ανοικτή µε τις
περσίδες σε κάθετη θέση σε σχέση µε το έδαφος, έτσι ώστε να έχουµε πλήρη ή
τµηµατική σκίαση, φυσικό εξαερισµό, άνετο λιάσιµο χώρων, εύκολο καθαρισµό της
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πάνω πλευράς ενώ βρισκόµαστε από κάτω. Σε κλειστή θέση είναι υδατοστεγής. Η
τοποθέτησή της πραγµατοποιείται εύκολα και γρήγορα ακόµα και σε υπάρχοντα
σκελετό. Επίσης µπορεί να συνδυαστεί µε την ανοιγοκλειόµενη πολυκαρβονική ARK
TOP SYSTEMS πέργκολα µε κεραµιδόµορφες περσίδες, που προσφέρουν δροσισµό,
αυτοεξαερισµό και υδατοστεγή κάλυψη. Στη βροχή διατηρεί το περιβάλλον
διαφώτιστο µε τις διάφανες ή ηµιδιάφανες απαλού χρωµατισµού πολυκαρβονικές
περσίδες. Είναι κατάλληλη λύση για κάλυψη χώρων πισίνας, αίθριου και φωταγωγού.

>>

Τα κεραµιδόµορφα φωτοβολταϊκά ARK TOP SYSTEMS στέγης είναι η δροσερή
υδατοστεγής κεραµιδόµορφη φωτοβολταϊκή επικάλυψη, που επιδέχεται
θερµοµόνωση ανάλογη των απαιτήσεων της περιοχής που τοποθετείται, µε
δυνατότητα εγκατεστηµένης ισχύος στις κεραµιδόµορφες φωτοβολταϊκές περσίδες
100 w/m2. Έτσι µειώνεται σηµαντικά το κόστος δόµησης και εξοικονοµούµε ενέργεια,
χρόνο και χρήµα, διότι δεν χρειάζεται να προϋπάρχει άλλη βαριά επικάλυψη όπως
κεραµίδια στέγης και ταυτόχρονα δεν επιβαρύνεται ο φορέας στήριξης της
κατασκευής και ο προϋπολογισµός του έργου.

φωτοβολταϊκών στο

Προσφέρει µεγαλύτερη
δυνατότητα εφαρµογών
ενσωµάτωσης
βιοκλιµατικό κτιριακό
κέλυφος.

Μπορεί να συνδυαστεί µε κεραµιδόµορφη αλουµινίου ARK TOP SYSTEMS πέργκολα
που είναι σταθερή, δροσερή, αυτοεξαεριζόµενη, υδατοστεγής, ενώ παρέχει
προστασία από βροχή και χιόνια. Προσφέρεται σε απεριόριστους χρωµατισµούς και η
εφαρµογή της είναι κατάλληλη για στέγες, σκέπαστρα, µαρκίζες.
Επίσης συνδυάζεται µε τη κεραµιδόµορφη πολυκαρβονική ARK TOP SYSTEMS
πέργκολα, που εκτός από τα παραπάνω προσφέρει και διαφώτιστο περιβάλλον
ανάλογα µε την απόχρωση του πολυκαρβονικού που έχετε επιλέξει ανοικτή ή σκούρη.
Εφαρµόζεται άψογα αρχιτεκτονικά σε σκέπαστρα, µαρκίζες και τµήµατα σκεπής.
Τα εξωτερικά ανοιγοκλειόµενα ARK TOP SYSTEMS περσιδωτά σκιάδια συµβάλλουν στη
µείωση κατά το ήµισυ χρήσης κλιµατισµού για θέρµανση και δροσισµό, ενώ η
ηλεκτρική κατανάλωση µειώνεται έως 60% µε την προϋπόθεση όλων των απαραίτητων
θερµοµονωτικών µέσων στο κτιριακό κέλυφος, όπως ενεργειακά Ark Top Systems
κουφώµατα. Η καθαρή ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια µπορεί επίσης να παραχθεί από τα
ανοιγοκλειόµενα φωτοβολταϊκά ARK TOP SYSTEMS περσιδωτά σκιάδια µε δυνατότητα
εγκατεστηµένης ισχύς 100 w/m2 .
Το φωτοβολταϊκό περσιδωτό ARK TOP SYSTEMS κέλυφος αποτελεί βασικό κτιριακό
κέλυφος µε ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά δυνατότητας εγκατεστηµένης ισχύος 100
w/m2. Εξασφαλίζει αυτοεξαερισµό και προσαρµοζόµενη θερµοµόνωση αναλόγως των
δεδοµένων του εκάστοτε τόπου εφαρµογής. Συντελεί στην εξοικονόµηση ενέργειας
και λόγω της εφαρµογής µε ειδικούς συνδέσµους που εξασφαλίζουν εύκολη και
γρήγορη αφαίρεση και επανατοποθέτηση των φωτοβολταϊκών περσίδων, µειώνει
σηµαντικά το κόστος κατασκευής κατά τα ποσά και τους χρόνους που αντιστοιχούν στα
σοβατίσµατα - επιχρίσµατα καθώς και της αποκατάστασης του κελύφους για
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή προσθήκης συµβεί µελλοντικά σχετική µε
διέλευση ποικίλων καναλιών, καλωδιώσεων, σωληνώσεων και αγωγών. Σύγχρονο
αρχιτεκτονικό προϊόν για κατασκευές υψηλών αξιώσεων που συνδυάζεται σε
απεριόριστους χρωµατισµούς µε το εξωτερικό περσιδωτό Ark Top Systems αλουµινίου
κέλυφος που αποτελείται από ίδιου σχήµατος και µεγέθους περσιδωτά στοιχεία.
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ARK TOP SYSTEMS
Κτιριακό κέλυφος µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
>>

Το κόστος των οικολογικών και βιοκλιµατικών κατασκευών που ενσωµατώνουν
φωτοβολταϊκά, αποπληρώνεται από τα έσοδα της καθαρά παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας που πωλείται στη ∆ΕΗ όπως ορίζει ο νόµος 3468/27/06/06 που εξασφαλίζει
στον συµβαλλόµενο επιπρόσθετα κέρδη. Αυτό επιτυγχάνεται και µε την εκχώρηση της
σύµβασης µε τη ∆ΕΗ στην τράπεζα που δανειοδοτεί έως και το 100% του έργου και
εξασφαλίζει την αυτόµατη πληρωµή των δόσεων από τα έσοδα που προέρχονται από
τη ∆ΕΗ. Έτσι, η ανοιγοκλειόµενη φωτοβολταϊκή ARK TOP SYSTEMS πέργκολα, τα
κεραµιδόµορφα φωτοβολταϊκά ARK TOP SYSTEMS στέγης, τα ανοιγοκλειόµενα
φωτοβολταϊκά ARK TOP SYSTEMS περσιδωτά σκιάδια και το φωτοβολταϊκό περσιδωτό
ARK TOP SYSTEMS κέλυφος αποτελούν τα βασικά µέρη του βιοκλιµατικού κτιριακού
κελύφους που εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή εξοικονόµηση και από την παραγωγή
και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των φωτοβολταϊκών που ενσωµατώνουν,
αποσβένουν µακροπρόθεσµα το κατασκευαστικό τους κόστος, το οποίο σε µεγάλης
κλίµακας έργα επιχορηγείται από τον αναπτυξιακό νόµο σχεδόν κατά το ήµισυ.
Η επιχείρηση Τεχνοδοµικού Εξοπλισµού Αρχιτεκτονικής ARK TOP SYSTEMS έχοντας
στο ενεργητικό της υλοποιηµένα σηµαντικά έργα ανοιγοκλειόµενων περσιδωτών
συστηµάτων πέργκολας σε Ξενοδοχειακές, Πολιτισµικές και Αθλητικές υποδοµές
καθώς και σε Πολυχώρους Μαζικής Εστίασης όπως στο ΕΛΛΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ του
MEDITERRANEAN COSMOS, στο ROSE GARDEN - Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και
πρόσφατα στο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ εντός ∆ΕΘ, προσφέρει
ολοκληρωµένη δόµηση χώρων και παραδίδει έργα ΄΄µε το κλειδί στο χέρι΄΄.
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WSB Neue Energien

Η δύναµη του αιόλου στην καινοτοµία της βιώσιµης ανάπτυξης
WSB Neue Energien
Στο Spremberg της Γερµανίας
αναπτύσσεται ένα µοναδικό
καινοτόµο Αιολικό Πάρκο µε
δικτυωτούς πύργους.

Η περιοχή του Lausitz στο Βρανδεµβούργο είναι ιστορικά γνωστή ως βιοµηχανικό και
ενεργειακό κέντρο. Αν µάλιστα συνυπολογίσει κανείς και το ιστορικό της µικρής
κωµόπολης Spremberg, της λεγόµενης «Βρώµικης Πόλης» («the stinky town») όπως
έγινε γνωστή για την έντονη δυσοσµία της στο παρελθόν. Το Spremberg
τροφοδοτούσε, µε την καύση του λιγνίτη, το 11% του ηλεκτρισµού της Ανατολικής
Γερµανίας, ενώ το πλούσιο σε λιγνίτη υπέδαφός της εγγυούνταν την απεξάρτηση από
τις σοβιετικές ενεργειακές προµήθειες. Σήµερα η περιοχή του Lausitz συνεχίζει την
παράδοση και αναπτύσσεται δυναµικά σε ένα από τα βασικότερα ενεργειακά κέντρα,
συνεισφέρει περίπου το 15% του ηλεκτρισµού της Γερµανίας. Η ραγδαία ενεργειακή
ανάπτυξη της περιοχής βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των ΜΜΕ µε ειδήσεις
οικονοµικού και οικολογικού ενδιαφέροντος αλλά και µε καινοτοµίες στον τοµέα της
οικολογικής παραγωγής ενέργειας. Όπως ο πρώτος θερµοηλεκτρικός σταθµός µε
δυνατότητα δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα (τεχνολογία CCS, Carbon Capture
and Storage), είτε οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας - Αιολική, Ηλιακή και
Βιοενέργεια, µε συνεχώς αυξανόµενα µερίδια παραγωγής, να αλλάζουν ριζικά την
ιστορικά επιβαρηµένη µε ρύπους περιοχή.
H WSB Neue Energien, η οποία κατατάσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια στις τοπ-10Εταιρίες της Αιολικής ενέργειας στην Γερµανία, αναπτύσσει στο Spremberg, αιολικό
πάρκο µε εννέα ανεµογεννήτριες εγκατεστηµένες πάνω σε δικτυωτούς πύργους. Οι
πύργοι έχουν οµοιότητα µε τους γνωστούς πυλώνες υψηλής τάσεως µεταφοράς
ηλεκτρισµού και προσαρµόζονται άριστα στο τοπίο. Το αιολικό πάρκο µε 22,5 MW
εγκατεστηµένη ισχύ, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 15.000 οικιακούς
καταναλωτές και η µείωση των εκποµπών CO2 θα ανέλθει πάνω από τους 40.000
τόνους ετησίως.
Οι εργασίες εγκατάστασης των εννέα ανεµογεννητριών µε ονοµαστική ισχύ 2,5 MW
έκαστη, ξεκίνησαν από την WSB Neue Energien κοντά στο Spremberg, στις αρχές του
έτους. Όπου τοποθετούνται ανεµογεννήτριες του τύπου Fuhrländer FL-2500. Ο
κατασκευαστής από την Ρηνανία-Παλατινάτο είναι ιδιαίτερα γνωστός για την
παγκόσµιως υψηλότερη ανεµογεννήτριά του, η οποία δεσπόζει µε τον εµφανή
δικτυωτό πύργο της στην κωµόπολη Laasow στο Cottbus. Οι ανεµογεννήτριες στο
Spremberger είναι όµοιας κατασκευής µε αυτήν στο Laasow, αλλά περίπου κατά 20
µέτρα χαµηλότερες.
Οι πρώτες προετοιµασίες για το αιολικό πάρκο στο Spremberg άρχισαν ήδη το 2003,
όταν η περιοχή απαλλοτριώθηκε και χωροθετήθη για αιολικά πάρκα. Τότε 21
επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση για την ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου. Έπειτα από
την απόφαση του ∆ήµου Spremberg, για το καινοτόµο σχέδιο της WSB, αναπτύχθηκε
µια πολύ στενή συνεργασία µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρίας:
“Ιδιαίτερα στη φάση του σχεδιασµού και προγραµµατισµού ανάπτυξης του έργου, η
πόλη Spremberg µας υποστήριξε ιδιαίτερα„ - τονίζει η κ. Melanie Dittkrist, υπεύθυνη
έργων στον όµιλο WSB. Με 141 µ. ύψος εγκατάστασης πύργου (ύψος από έδαφος έως
γόνδολα) οι ανεµογεννήτριες αξιοποιούν βέλτιστα τις ιδιαίτερες τοπικές αιολικές
συνθήκες. Η κ. Melanie Dittkrist διευκρινίζει την βασική αρχή: “Όσο υψηλότερες οι
εγκαταστάσεις είναι, τόσο περισσότερη ενέργεια παράγεται και το ενεργειακό
ισοζύγιο είναι πιο αποδοτικό. Ανά µέτρο υπολογίζεται περίπου 1% περισσότερη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον είναι δεδοµένο και το ότι τα αιολικά πεδία
στα υψηλότερα στρώµατα είναι πιο σταθερά“.
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Λόγω ιδιαιτερότητας της τοποθεσίας, µέσα στο δασώδες τοπίο ρεικιών του
Βρανδεµβούργου, δόθηκε ιδιαίτερη βάση στον σχεδιασµό, για την άρτια προσαρµογή
του αιολικού πάρκου στο περιβάλλον – φυσικό και µη.
Η WSB µετέτρεψε παραδείγµατος χάριν παλαιά στρατιωτικά υπόγεια καταφύγια σε
καταφύγια για νυχτερίδες. Επίσης και για την προστασία της υπόλοιπης τοπικής
πανίδας ολοκληρώνονται εκτενή προστατευτικά µέτρα. Το αιολικό πάρκο στο
Spremberg, θα δηµιουργήσει µετά το πέρας του έργου µια εντυπωσιακή αντίθεση
µεταξύ “παλαιού„ και “νέού„ ενεργειακού φορέα:
Τα µέσα επικοινωνίας έχουν παροµοιάσει στο παρελθόν, το γεγονός ως µία
τιτανοµαχία ενεργειακών φορέων, το Ορυκτό συναντά τον Αίολο. Τα 160 µ. ύψος των
πύργων του θερµοηλεκτρικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος “Schwarze
Pumpe“ έναντι στα 191 µ. συνολικό ύψος των ανεµογεννητριών του αιολικού πάρκου και αυτό µέσα στους χώρους του παλαιού στρατιωτικού πεδίου ασκήσεων αρµάτων. Το
αιολικό πάρκο θέτει µε αυτόν τον τρόπο µια θετική ένδειξη προοδευτικής
κλιµατολογικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.

>>

WSB Neue Energien

Το αιολικό πάρκο αποτελεί µια
θετική ένδειξη προοδευτικής
κλιµατολογικής πολιτικής για
την αντιµετώπιση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου.

περισσότερες πληροφορίες
WSB RESCon Ε.Π.Ε.
9ο χλµ. Οδού
Θεσσαλονίκης-Θέρµης
(Κτίριο Thomas)
T.Θ. 60756 - 57001
Θέρµη
Θεσσαλονίκη
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PHYSICON

Συστήµατα χαµηλών ενεργειακών απαιτήσεων
PHYSICON
Eφαρµόζει συστήµατα
διαχείρισης ενέργειας που
λειτουργούν οικονοµικά,
οικολογικά και κυρίως
αξιόπιστα.

Η εταιρία PHYSICON ιδρύθηκε το Γενάρη του 2002. Eφαρµόζει συστήµατα διαχείρισης
ενέργειας που λειτουργούν οικονοµικά, οικολογικά και κυρίως αξιόπιστα.
Συνδυάζει ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως είναι η γεωθερµία, ο ήλιος και τα
βιοκαύσιµα, σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης και δροσισµού.
Συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει Γερµανικούς κυρίως οίκους όπως η VIESSMANN και
η USH εφαρµόζοντας απολύτως αξιόπιστες λύσεις.
Συστήµατα χαµηλών ενεργειακών απαιτήσεων.
Θέρµανση & δροσισµός δαπέδου
Η θέρµανση και ο δροσισµός των δαπέδων ενός κτιρίου αποτελεί µια γνωστή, ήδη από
την αρχαιότητα, µέθοδο για την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης σε κατοικίες και
επαγγελµατικούς χώρους.
Η εξέλιξη των µεθόδων για την υλοποίηση των συστηµάτων, τα κατέταξαν στους πιο
ασφαλείς, αξιόπιστους και οικονοµικούς τρόπους για τη θέρµανση και το δροσισµό
ενός κτιρίου.
Η χρήση ηλιοσυλλεκτών κενού – αζώτου ή και απλών κατόπτρων για τη θέρµανση
νερού χρήσης αλλά και κυρίως θέρµανσης του χώρου αποτελεί µία πρακτική και
αειθαλή µέθοδο που µπορεί να µειώσει σηµαντικά την ετήσια κατανάλωση συµβατικού
καυσίµου. Συνήθως η µέθοδος χρησιµοποιείται σε υβριδικά συστήµατα όπου η
ενέργεια που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας αποθηκεύεται και συνεισφέρει
στη συµβατική πηγή ενέργειας (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο).
Η χρήση βιοµάζας ή ξύλου για την θέρµανση του συνόλου των χώρων ενός κτιρίου
υλοποιείται µε λέβητες βιοµάζας ή µε ενεργειακά τζάκια –νερού συµπληρώνοντας το
ενεργειακό έλλειµµα.

58

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

Γεωθερµία
Εξασφάλιση νερού και ενέργεια δωρεάν για την κατοικία.
Η χρήση γεωθερµικών φορτίων για τη θέρµανση αλλά και τον δροσισµό των κτιρίων
είναι η πιο ασφαλής και αξιόπιστη µέθοδος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών τους
σε ποσοστό 100%.
Η PHYSICON εφαρµόζει το Γερµανικής τυποποίησης γεωθερµικό µοντέλο, όπου µέσω
αποταµιευτήρων οµβρίων υδάτων (δεξαµενών) και δεξαµενών λυµάτων αντλείται
ενέργεια.
Η πιστοποιηµένη αυτή γερµανική µέθοδος παρέχεται κατ΄ αποκλειστικότητα στην
ελληνική αγορά από την Friendly Environmental Solutions – PHYSICON.
Το γεωθερµικό µοντέλο απαιτεί τη χρήση αντλιών θερµότητας, οι οποίες λειτουργούν
µε υψηλούς συντελεστές µετατροπής ισχύος ( COP) 4 έως 6 και µε σταθερή απόδοση
λόγω της σταθερής θερµοκρασίας του υπεδάφους.
Η Γερµανική τεχνολογία διαθέτει τις πλέον αξιόπιστες αντλίες θερµότητας (heat pump)
οι οποίες εκτός των βασικών λειτουργιών τους στη θέρµανση και στην ψύξη κάνουν και
διαχείριση της παραγοµένης ισχύος µέσω συστήµατος αντιστάθµισης, το οποίο
προσαρµόζει την παροχή ισχύος προς το κτίριο ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες,
εξασφαλίζοντας µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Ο σωστός συνδυασµός κατάλληλου προσανατολισµού ενός κτιρίου, ισχυρών µονώσεων
και συστηµάτων χαµηλών ενεργειακών απαιτήσεων και θερµοκρασιών µπορεί να
επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας και της
µερικής ή ολικής ενεργειακής αυτονοµίας των κτιρίων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΑΛΚΟΥ

Στόχος του Ινστιτούτου
είναι να διαδώσει στον κόσµο
την σπουδαιότητα του
χαλκού στην υγεία,
στην τεχνολογία και στην
ποιότητα της ζωής µας.

Πρόκειται για έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996 και
έχει έδρα στην Αθήνα. Ανήκει σε ένα παγκόσµιο δίκτυο από 27 Κέντρα Χαλκού, το
οποίο χρηµατοδοτείται και υποστηρίζεται από τον παγκόσµιο µη κερδοσκοπικό
οργανισµό I.C.A. (International Copper Association).
Μέλη του I.C.A είναι
α) οι µεγαλύτεροι παραγωγοί χαλκού παγκοσµίως
β) οι βιοµηχανίες επεξεργασίας χαλκού
γ) εταιρίες ασχολούµενες µε το χαλκό.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, είναι µέλος του European Copper Institute,
ενός ευρωπαϊκού δικτύου που πρωταρχικό σκοπό έχει το σχεδιασµό, το συντονισµό
και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις Ευρωπαϊκές αγορές (11
Ινστιτούτα χαλκού καλύπτουν όλη την Ευρώπη).
Το Ινστιτούτο, παρέχει σηµαντική υποστήριξη στο επαγγελµατικό και ευρύτερο κοινό,
δίνοντας προτεραιότητα σε θέµατα που αφορούν στην εξέλιξη της αγοράς και στον
χώρο της κατασκευής κτιρίων. Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων του κατευθύνεται
στην εκπαίδευση των µαθητών τεχνικών σχολών, των αυριανών επαγγελµατιών του
κλάδου, στην τεχνική του επαγγέλµατος γύρω από τον χαλκό, διευρύνοντας έτσι το
πεδίο της γνώσης τους.
Το Περιβάλλον, η υγεία, η κατασκευαστική βιοµηχανία και η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε
τους ισχύοντες και νέους κανονισµούς, αποτελούν επίσης τοµείς προτεραιότητας στο
πλαίσιο της δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου.
Η προσπάθεια και οι δραστηριότητές του, επικεντρώνονται σε έρευνες και µελέτες,
µε σκοπό τη δηµιουργία µιας επιστηµονικής πλατφόρµας πληροφοριών και
δεδοµένων, σε τοµείς κρίσιµους για την κοινωνία και τη βιοµηχανία και οι οποίες θα
βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που λαµβάνονται να έχουν την απαραίτητη
επιστηµονική υποστήριξη.
Έχει δηµιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και
ιστοσελίδα, http://www.copper.org.gr όπου ο κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες
για το χαλκό και τις δραστηριότητες των ινστιτούτων.
Εκδίδει ειδικά ενηµερωτικά έντυπα καθώς και την
τριµηνιαία έκδοση του περιοδικού "ΧΑΛΚΟΣ", το
οποίο αποστέλλεται δωρεάν στο άµεσα
ενδιαφερόµενο επαγγελµατικό κοινό.
Τέλος, στόχος του Ινστιτούτου είναι να διαδώσει στον
κόσµο την σπουδαιότητα του χαλκού στην υγεία, στην
τεχνολογία και στην ποιότητα της ζωής µας.
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SCHÜCO International KG

Ποιότητα επί 50 και πλέον έτη
SCHÜCO
International KG
Πρωτοπόρος
στον τοµέα της ηλιακής
τεχνολογίας.

Η Schüco International KG δραστηριοποιείται επί 50 και πλέον έτη µε έδρα στο
Bielefeld της Γερµανίας, σε περισσότερες από 75 χώρες, µε προϊόντα που αφορούν το
κέλυφος του κτιρίου και χαίρουν παγκόσµιας αναγνώρισης. Υιοθετώντας το µοντέλο
Energy2 για εξοικονόµηση και παραγωγή ενέργειας η Schüco είναι πρωτοπόρος στον
τοµέα της ηλιακής τεχνολογίας. Σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένα προϊόντα σε
εµπορεύσιµες και αξιόπιστες λύσεις και θέτει πρότυπα αναφορικά µε την ποιότητα
επεξεργασίας, την απόδοση ισχύος, τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης και τη
διάρκεια ζωής.
Χάρη στα τέλεια συνδυασµένα στοιχεία τους και στο επί σειρά ετών δοκιµασµένο
σύστηµα συναρµολόγησής τους, τα ηλιακά συστήµατα της Schüco εγκαθίστανται
ταχύτατα αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµη επιφάνεια του κτιρίου. Οι ηλιακοί συλλέκτες
Schüco µε τα συστήµατα στήριξης από αλουµίνιο που διαθέτουν, µπορούν να
τοποθετηθούν επί της στέγης, εντός της στέγης, σε επίπεδη επιφάνεια, ως στέγαστρα,
ενσωµατωµένοι στην πρόσοψη κτιρίου ή ακόµα και σε όλη τη στέγη σε συνδυασµό µε
παράθυρα οροφής και φωτοβολταϊκά στοιχεία Schüco. Η δυνατότητα τόσο των
συλλεκτών όσο και των συστηµάτων στήριξης για χρωµατισµό σε όλα τα χρώµατα RAL,
επισφραγίζει την ιδανική προσαρµογή στην αρχιτεκτονική του κτιρίου.
Οι συλλέκτες Schüco επιβεβαιώνουν την κατασκευαστική τους υπεροχή:
• ανοδιωµένο πλαίσιο αλουµινίου,
• διαυγές τζάµι µε µέγιστο συντελεστή βελτίωσης γωνίας για υψηλή ηλιακή απόδοση,
• πιστοποιηµένη αντοχή σε χαλαζόπτωση και βάρος χιονιού αλλά και σε συνθήκες
υποπίεσης που ενδέχεται να βρεθεί ο συλλέκτης,
• εγκοπή απορροής και σχισµές αερισµού για αποτροπή σχηµατισµού υγρασίας,
• παρέµβυσµα EPDM του τζαµιού χωρίς ραφές και χωρίς συγκόλληση για σίγουρη και
χωρίς πιέσεις σφράγιση,
• ενιαία επιλεκτική επιφάνεια χωρίς ραφές, χρήση αντιδιαβρωτικών υλικών
ανθεκτικών σε υψηλές θερµοκρασίες που αγγίζουν τους 200oC εκτός λειτουργίας,
• πολλαπλές επιλογές στη διάταξη του µαιάνδρου στη σωλήνωση ανάλογα µε τον
τύπο της εγκατάστασης για χαµηλή απώλεια πίεσης, διευκόλυνση στον εξαερισµό
και υποδειγµατικές ιδιότητες στατικότητας, είναι µερικά από τα µικρά µυστικά της
επιτυχίας.
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Τα ηλιακά θερµοδοχεία από 200 έως 1000 λίτρα για την ηλιακή θέρµανση του πόσιµου
ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη συστηµάτων θέρµανσης και πισίνας
προστατεύονται µε διπλή επισµάλτωση και ηλεκτρόδιο µαγνησίου και προαιρετικά
ηλεκτρόδιο τιτανίου εξωτερικής ισχύος. Σε αντίθεση µε τα θερµοδοχεία tank – in –
tank, η τεχνολογία φρέσκου νερού εξασφαλίζει άριστη ποιότητα νερού και
χαµηλότερο βάρος. Η µόνωση µαλακού αφρού πολυουρεθάνης πάχους έως και 120
mm, ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερµότητας, και αφαιρούµενη διευκολύνει την
εγκατάσταση. Θερµικοί εναλλάκτες µε εξαιρετικά µεγάλη επιφάνεια για ιδανικό
συνδυασµό µε αντλίες θερµότητας, σχεδιασµός µε βάση την τεχνολογία
διαστρωµάτωσης, δυνατότητα ηλεκτρικής υποβοήθησης µε ρυθµιστή θερµοκρασίας,
διάταξη ασφαλείας κρύου νερού και µείκτη ζεστού νερού για ασφάλεια των χρηστών,
εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, παρέχουν ποιότητα και λειτουργικότητα που
διαρκεί.
Τα ηλιακά πακέτα Schüco ολοκληρώνονται µε τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήµατα
και τον πλήρη ηλιακό σταθµό και ρυθµιστή που εξασφαλίζει αυτόµατη
προσαρµοζόµενη ρύθµιση ογκοµετρικής παροχής, πλήρωση του συστήµατος και των
συλλεκτών από το λεβητοστάσιο, σίγουρο εξαερισµό συστήµατος χωρίς εξαεριστικά
στη στέγη ως και τη δυνατότητα ελέγχου του συνολικού συστήµατος θέρµανσης µε
τυποποιηµένη, ανάλογα µε την εφαρµογή, παραµετροποίηση των αισθητήρων και των
εντολών που αυτό περιλαµβάνει.
Η θερµική ηλιακή τεχνολογία της Schüco δεν περιορίζεται στις οικιακές εφαρµογές.
Και σε επαγγελµατικό επίπεδο παρέχονται ειδικά προσαρµοσµένες λύσεις για
νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες εφαρµογές. Η τεχνογνωσία από την
κατασκευή των µεγάλων αυτών εγκαταστάσεων µεταφέρονται στους συνεργάτες της
Schüco σε ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης ηλιακής τεχνολογίας στην
Ευρώπη. Αυτή η εκπαιδευτική πολυτέλεια και η εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη δεν
είναι συνηθισµένες στον τοµέα της ηλιακής τεχνολογίας και ενισχύουν την επαφή
µεταξύ της Schüco και των συνεργατών της.

SCHÜCO
International KG

>>

Καινοτοµικά προϊόντα όπως οι ηλιακά υποστηριζόµενες αντλίες θερµότητας και ο
ηλιακός κλιµατισµός, συµπληρώνουν την γκάµα της Schüco και ανοίγουν νέες
δυνατότητες στους συνεργάτες της.

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

63

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

SOLAR CELLS HELLAS

Άνοιγµα στο µέλλον της ενέργειας!
SOLAR CELLS HELLAS

Με τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών διεθνώς, ο Όµιλος εταιριών
Solar Cells Hellas εισήλθε δυναµικά στο χώρο, ολοκληρώνοντας επένδυση της τάξεως
των 100 εκ. Ευρώ στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη βιοµηχανική παραγωγή δισκίων πυριτίου
(wafers), φωτοβολταϊκών στοιχείων (solar cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων (panels)
συνολικής δυναµικότητας 60MWp ετησίως.
• Παραγωγή Wafer/Cell/Module
• Μελέτες, εφαρµογές, εξοικονόµηση ενέργειας
• Ανάπτυξη Φ/Β πάρκων
Εκτός από τη βιοµηχανική παραγωγή, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παροχή
υψηλής ποιότητας επαγγελµατικών λύσεων στην υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που περιλαµβάνουν τεχνοοικονοµικές υπηρεσίες ενεργειακών
έργων, παροχή λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και τη µελέτη, κατασκευή και
λειτουργία Φ/Β πάρκων.
Ο Όµιλος της Solar Cells Hellas είναι µέλος της EPIA (European Photovoltaic Industry
Association) και του ΣΕΦ (Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών) έχοντας έτσι τη
δυνατότητα να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές
εξελίξεις στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Eξάλλου, συµµετέχει σε ∆ιεθνή
Επιστηµονικά Συµβούλια κι Επιτροπές, όπως την Οργανωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρµας για τα Φ/Β (EU PV Technology Platform).
Στόχος του οµίλου Solar Cells Hellas είναι να συµβάλλει στη διάδοση της
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα σε
ανταγωνιστικές τιµές και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική αγορά αλλά και µε
σηµαντική διεθνή παρουσία.
Ο Όµιλος αποτελείται από δύο παραγωγικές µονάδες, που ιδρύθηκαν στη ΒΙΠΕ Πατρών
το 2005. Η παραγωγή των δισκίων πυριτίου, Φ/Β στοιχείων και πλαισίων µε συνολική
ετήσια δυναµικότητα 60MWp ξεκίνησε το δεύτερο µισό του 2008. Τα κτίρια, που
καλύπτουν µια συνολική έκταση 14000m2, βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 21700m2
και στεγάζουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό, εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές
στα παραγόµενα προϊόντα. Σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολούνται περίπου 230 άτοµα.

Για περισσότερες
πληροφορίες:
Εργοστάσιο:
Βιοµηχανική Ζώνη Πατρών
Αγ. Στέφανος, Block 3A
25200 Aχαΐα
Tηλ: 2610 241970
Fax: 2610 241958
Κεντρικά:
Λ. Συγγρού 170
17671, Aθήνα
Τηλ: 210 959 5159
Fax: 210 953 7618
web: www.schellas.g
e-mail: info@schellas.gr
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Εκτός από την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών, ο Όµιλος επενδύει κι ο ίδιος στην
τεχνολογία που αναπτύσσει και παράγει. Με 5 θυγατρικές εταιρίες (Solar Concept,
Spes Solaris, Solar Datum, Utilitas Solaris και 4 «Ε» Ενεργειακή) είναι στη διαδικασία
εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος 27MWp στην ελληνική επικράτεια.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

∆ραστηριοποιείται στην δυναµικά εξελισσόµενη αγορά
προστασίας περιβάλλοντος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Όµιλος εταιριών
προστασίας περιβάλλοντος

Αιόλου 67
T.K. 10559, Αθήνα
Τηλ.: +30 2103837748
Fax: +30 2103837633
info@mesogeos.gr
Νικ. Πλαστήρα 100
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο
Τηλ.: +30 2810331800
Fax. +30 2810331240
krete@mesogeos.gr
Πέτρου Συνδίκα 1
Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310476929
Fax. +30 2310471072
Thessaloniki@mesogeos.gr
Αντιόχου Ευαγγελάτου 3
Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι
Τηλ.: +30 2671026974
Fax +30 2671026974
kefalonia@mesogeos.gr
12 UNIRII BLVD
Block 7C, Entrance1, 5th
Floor, Apt.15, Sector 4
Bucharest 040105
Romania
Τηλ.: +40(20) 3010350
Fax: +40(21) 3353599
info@mesogeos.ro
www.mesogeos.gr
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O Όµιλος εταιριών προστασίας περιβάλλοντος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», δραστηριοποιείται στην
δυναµικά εξελισσόµενη αγορά προστασίας περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στους τοµείς:
• ∆ιαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων (water & waste water management)
• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων και παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας (solid waste
management and renewable energy production)
Σε αυτά τα πλαίσια η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» στηρίζει τον επιχειρηµατικό της σχεδιασµό, σε µία
νέα περιβαλλοντική φιλοσοφία, που εκφράζεται σε καινοτόµες πρακτικές και
αντιλήψεις:
• Το επιχειρηµατικό µας µοντέλο, προσανατολίζεται στην πώληση ολοκληρωµένων
λύσεων και όχι µεµονωµένων προϊόντων. Αυτό επιτρέπει την περιβαλλοντική
θεώρηση όλου του κύκλου ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωση.
• Αναπτύσσουµε συστήµατα κλειστού κύκλου (closed loop systems), µε ανακύκλωση
στερεών αποβλήτων, επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων κλπ. µε
στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόµενων στο περιβάλλον υλικών.
• Επιδιώκουµε, µε την χρήση νέων τεχνολογιών, την αύξηση της παραγωγικότητας
των φυσικών και την εξοικονόµηση ενέργειας, ώστε να µειώσουµε την κατανάλωσή
τους.
Αυτές οι αρχές οδηγούν σε νέες ριζοσπαστικές επιλογές τόσο όσον αφορά στα
αντικείµενα δραστηριοποίησης, όσο και στην οργανωτική δοµή του οµίλου
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». Η δραστηριότητα του οµίλου περιλαµβάνει τρεις επιχειρηµατικούς
κλάδους (Business Units/BUs):
• ENVIRONMENTAL SERVICES BUSINESS UNIT
• TURN KEY ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION BUSINESS UNIT
• MESOGEOS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES BUSINESS UNIT
Η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» υποστηρίζει τους Φο∆ΣΑ για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων.
Για τον σκοπό αυτό διαθέτει:
Πλούσια εµπειρία από το σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία πάνω από 50 projects
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Μεγάλη ποικιλία από σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να επιλέγονται οι καταλληλότερες
κάθε φορά.
Ο µονόπλευρος προσανατολισµός σε µία τεχνολογία δεν επιτρέπει την επιλογή της
βέλτιστης λύσης.
Έµπειρα στελέχη, ικανά να φέρουν σε πέρας κάθε δύσκολο έργο.

>>

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Ένα µεγάλο φάσµα τεχνολογιών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
• Ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή
• Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών (Κ∆ΑΥ)
• Κοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
• Κοµποστοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
• Επεξεργασία αποβλήτων µε αναερόβια χώνευση ―Παραγωγή βιοαερίου και
ανάκτηση ενέργειας ―Παραγωγή RDF
• Αερόβια βιοσταθεροποίηση αστικών στερεών αποβλήτων ― Παραγωγή RDF
• Βιολογική ξήρανση αστικών στερεών αποβλήτων ― Παραγωγή δευτερογενούς
καυσίµου SRF
• Compost containers για αερόβια βιοσταθεροποίηση σε µικρά νησιά και
αποµονωµένους οικισµού
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Καύση δευτερογενούς καυσίµου
• Εγκαταστάσεις πυρόλυσης αεριοποίησης
∆ΙΑΘΕΣΗ
• Υγειονοµική ταφή υπολειµµάτων ―ΧΥΤΥ
• ΧΥΤΑ τύπου βιοαντιδραστήρα (landfill bioreactor)
Οι µεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και
ιδιαίτερα οι Φο∆ΣΑ, οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν στρατηγικές για:
• Τον περιορισµό της συνολικής µάζας των αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ.
• Τη µείωση του επικίνδυνου χαρακτήρα των οικιακών αποβλήτων, δηλαδή του
βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος που προορίζεται για υγειονοµική ταφή.
• Την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων ανακύκλωσης υλικών, επεξεργασίας και
ανάκτησης ενέργειας.
Η κατάσταση στην Ελλάδα
• Πάνω από 1000 ΧΑ∆Α δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ από 1/1/2009 αναµένονται
υψηλά πρόστιµα από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
• Πολλές περιοχές της χώρας δεν καλύπτονται ακόµη από ΧΥΤΑ, ενώ οι περισσότεροι
από τους νέους ΧΥΤΑ δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για
προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν την ταφή.
• ∆εν υπάρχει σαφής στρατηγική σε επίπεδο χώρας και περιφερειών για την µείωση
του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος που οδηγείται σε ταφή.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε Φο∆ΣΑ
Η εποχή που η λύση άρχιζε και τελείωνε σε ένα ΧΥΤΑ έχει περάσει.
Οι λύσεις που απαιτούνται είναι:
• Ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σηµαίνει λύσεις
που εναρµονίζονται µε την ιεράρχηση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και
εκφράζεται µέσα από την Waste Framework Directive. Κάθε Φο∆ΣΑ είναι
υποχρεωµένος να σχεδιάσει την στρατηγική του µε βάση αυτήν την ιεράρχηση.
• Λύσεις προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες κάθε Φο∆ΣΑ. ∆ιότι η διαχείριση των
στερεών αποβλήτων δεν επιτρέπει απλουστεύσεις. Κάθε γεωγραφική ενότητα έχει
τα δικά της πλεονεκτήµατα αλλά και περιορισµούς. Άλλες λύσεις απαιτούν τα
µεγάλα αστικά κέντρα, άλλες οι αγροτικές περιοχές και άλλες τα µικρά νησιά.
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Προσφέρει µια πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας
για κάθε χώρο, ανάγκη και προτίµηση
ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., µέλος από το 1990 της AKZO NOBEL, της
µεγαλύτερης διεθνώς εταιρίας χρωµάτων, δραστηριοποιείται από
το 1932 στην ελληνική αγορά χρωµάτων κατέχοντας σταθερά την
πρώτη θέση. Με 270 εργαζοµένους και περισσότερα από 2.000
σηµεία πώλησης ανά την Ελλάδα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε. προσφέρει
στους επαγγελµατίες και καταναλωτές µια πλήρη σειρά
προϊόντων υψηλής ποιότητας για κάθε χώρο, ανάγκη και
προτίµηση. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., στα πλαίσια της Κοινωνικής της
Υπευθυνότητας, είναι η πρώτη βιοµηχανία χρωµάτων στην Ελλάδα
που εφάρµοσε συστήµατα διαχείρισης για την Ποιότητα, το
Περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, ενώ είναι
από τα πρώτα κύρια µέλη του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.
ΜΟΝΩΤΙΚΟ & ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΩΝ
Το VIVECRYL ELASTIC είναι ειδικό ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό
& χρώµα, για την αποτελεσµατική στεγάνωση των εξωτερικών
τοίχων από την υγρασία. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, το
χρώµα είναι σκληρό στην επιφάνεια και δε λερώνεται,
παραµένοντας ταυτόχρονα πολύ ελαστικός σε βάθος. Καλύπτει
τέλεια τριχοειδή και µικρορωγµές και παρακολουθεί
αποτελεσµατικά τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας,
διατηρώντας την ελαστικότητά του ακόµα και σε θερµοκρασίες
από –20 έως 80. Εφαρµόζεται σε νέες ή παλαιές επιφάνειες από
σοβά, µπετόν ή σπατουλαριστές, δηµιουργώντας µία αδιάβροχη
και ελαστική µεµβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική στις απότοµες
µεταβολές της θερµοκρασίας.
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστες
αποχρώσεις µέσω του συστήµατος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
HAMMERITE Απευθείας στη σκουριά
Αστάρι, Υπόστρωµα και Χρώµα, όλα σε ΕΝΑ
To Hammerite Απευθείας στη σκουριά, είναι ένα ειδικά
µελετηµένο χρώµα µετάλλων για να εφαρµόζεται απευθείας
πάνω στη σκουριά. Λειτουργεί σαν αντισκωριακό αστάρι,
υπόστρωµα και τελικό χρώµα και προσφέρει µέγιστη προστασία
στις µεταλλικές επιφάνειες. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του
δηµιουργεί µία αόρατη ανθεκτική ασπίδα που προστατεύει το
µέταλλο απο χτυπήµατα και γρατζουνιές. Εφαρµόζεται εύκολα
και στεγνώνει γρήγορα. Κατασκευάζεται στην Αγγλία και
διατίθεται σε σφυρήλατο, γυαλιστερό, σατινέ και µεταλλιζέ
φινίρισµα, σε συσκευασίες 750ml και 2.5L.
Αποκλειστική διάθεση από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
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SCHEUTEN SOLAR

Σχεδιασµός και κατασκευή ηλιακών
συστηµάτων και φωτοβολταϊκών πλαισίων
SCHEUTEN SOLAR
Στόχος της εταιρίας είναι να
συµβάλλει ενεργά στην
επέκταση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στην
Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η Scheuten Solar είναι µια ταχύτατα αναπτυσσόµενη εταιρία στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ιδρύθηκε το 1950 έχοντας ως βασικό αντικείµενο την
ανάπτυξη εφαρµογών γυαλιού. Από το 2002 η Scheuten Solar επεκτείνει τις
δραστηριότητές της µπαίνοντας δυναµικά στο χώρο του σχεδιασµού και κατασκευής
ηλιακών συστηµάτων και φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής ποιότητας.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Venlo της Ολλανδίας ενώ η
κατασκευή των φωτοβολταϊκών πλαισίων γίνεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα
εργοστάσια παραγωγής στο Gelsenkirchen της Γερµανίας, παραγωγικής ικανότητας
180 MWp. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από τον υψηλό βαθµό ευελιξίας και
αυτοµατοποίησης. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουµε πως η εταιρεία έχει ιδιόκτητο
εργοστάσιο κατασκευής κυψελών στο Gelsenkirchen, δυναµικότητας 60 MWp. Όλες οι
διαδικασίες παραγωγής είναι πιστοποιηµένες µε συστήµατα ποιοτικής διαχείρισης ISO
9001:2000 καθώς και µε ISO 14001:2004 όσον αφορά την περιβαλλοντική
συµµόρφωση.
Η παρουσία της Scheuten Solar στην Ελληνική αγορά ξεκίνησε επίσηµα το 2008,
ολοκληρώνοντας τη χρονιά µε πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 3,5 MWp µε τη συµµετοχή
σε διάφορα έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Έχουν πραγµατοποιηθεί έργα µε
εξοπλισµό της εταιρίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθώς και µια µεγάλη µονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2 MWp στο Βόλο.
Στόχος µας είναι να συµβάλλουµε ενεργά στην επέκταση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, να ανταποκριθούµε µε γρήγορους ρυθµούς
στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να γίνουµε αρωγός στην προστασία του περιβάλλοντος.

Scheuten Solar Hellas A.E.
Φανερωµένης 2Α
15561 Χολαργός, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6528216
Φαξ: +30 210 6528262
Email: itsiga@scheuten.com
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ΕΤΕΜ

Μένετε σ’ ένα φιλικό περιβάλλον. Πού alu?
ETEM
Συνεισφέρει στη µείωση του
όγκου των απορριµµάτων,
στην εξοικονόµηση φυσικών
πόρων, και γενικότερα στην
προστασία του
περιβάλλοντος µε συνεπή
προγράµµατα δράσης...

∆υο λόγια... φιλικά
Όταν οι κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου µας χτυπούν την πόρτα...
ανοίγουµε ένα παράθυρο στην οικολογική µας συνείδηση. Και τότε, µπορούµε ν’ αντικρίσουµε
ένα περιβάλλον όσο γίνεται πιο φιλικό, χάρη στις δικές µας κτιριακές επιλογές, που εξασφαλίζουν
τη µέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, µε µια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων.
Είστε φίλοι µε το κτίριό σας;
Τα κτίρια λειτουργούν σαν ζωντανοί οργανισµοί. Αντί για φαγητό καταναλώνουν
ενέργεια και υλικά, φορτίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον µε αέριες, υγρές και
στερεές εκποµπές και ροές. Για να ζεσταθεί και να δροσιστεί ένα κτίριο, ξοδεύει το
40% των «θερµίδων» που καταναλώνει. Έτσι κάθε σύγχρονο κτίριο που σέβεται τον
εαυτό του και το περιβάλλον οφείλει να αξιοποιεί όσο γίνεται καλύτερα την ενέργειά
του. Αντί, δηλαδή, να κρυώνει το χειµώνα ή να ζεσταίνεται το καλοκαίρι και ν’ ανάβει
µε το παραµικρό το κλιµατιστικό, µπορεί απλώς να... ντυθεί κατάλληλα και να γίνει πιο
φιλικό τόσο για τους ανθρώπους που φιλοξενεί, όσο και για το περιβάλλον.
Ένα σπίτι φιλικό στην τσέπη σας
Όταν η διεθνής οικονοµική κρίση µας χτυπά την πόρτα, το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε
είναι να έχουµε... κλείσει καλά τα παράθυρά µας. Οι απώλειες θερµότητας που παρατηρούνται
σ’ ένα σπίτι από µέσα προς τα έξω στη διάρκεια του χειµώνα, και αντίστροφα το καλοκαίρι,
µπορούν ν’ αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µε τα κατάλληλα θερµοµονωτικά συστήµατα.
Αντικαθιστώντας, για παράδειγµα, τα παλιά κουφώµατα συνολικού εµβαδού 15 τ.µ., µπορούµε
να εξοικονοµήσουµε το ποσό που θα ξοδεύαµε σ’ ένα χρόνο για 250 λίτρα πετρελαίου.
Μία φιλική συµβουλή:
Η πολλή... ηλιοθεραπεία βλάπτει!
Όταν ένα κτίριο θερµαίνεται, αποβάλλει θερµική ενέργεια στο περιβάλλον. Ως
υπεύθυνοι κηδεµόνες του κτιρίου µας, πρέπει να το προστατέψουµε από την
ανεπιθύµητη έκθεση στο άµεσο ηλιακό φως, µε τα κατάλληλα σκιάδια. Στη σκιά, το
παιχνίδι µε τα κουµπιά του κλιµατιστικού είναι ακίνδυνο για την τσέπη µας.
Πάρτε τον αέρα
για µια φιλική ατµόσφαιρα
Όταν το κτίριο νιώσει ότι προστατεύεται µε µια αποτελεσµατική θερµική µόνωση,
γίνεται πιο... βολικό. Ωστόσο, για να δηµιουργήσουµε ένα πραγµατικά καλό κλίµα
σχέσεων µε το κτίριό µας, εκτός από µια «ζεστή» ατµόσφαιρα, θα πρέπει να του
δώσουµε αυτό που λέµε «αέρα». Με τις αεριζόµενες προσόψεις επιτρέπουµε στο
κτίριο να αναπνέει. Επιπλέον, η πολύτιµη ροή αέρα που δηµιουργείται στο εξωτερικό
κέλυφος του κτιρίου µας το προστατεύει από την υπερθέρµανση το καλοκαίρι κι από
το πάγωµα το χειµώνα. Τέλος, ένα κτίριο µε επικάλυψη πρόσοψης etalbond είναι
αυτοκαθαριζόµενο ή απαιτεί περιορισµένη χρήση νερού και απορρυπαντικών.
ΕΤΕΜ, µια πιστή φίλη για το Περιβάλλον
Πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίσει ως υποχρεωτική τη χρήση θερµοµονωτικών
συστηµάτων (από 1.1.2009, σύµφωνα µε την οδηγία 89/106, όλες οι νέες οικοδοµές
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε «ενεργειακή ταυτότητα»), η ΕΤΕΜ έχει αποδείξει
έµπρακτα τη µέριµνά της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, µε σηµαντικές
επενδύσεις σε µέτρα πρόληψης της ρύπανσης, καθώς και µε τη βελτιστοποίηση των
παραγωγικών διαδικασιών µέσω των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών της Ε.Ε.
Η συµµετοχή της ΕΤΕΜ στη µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σε παγκόσµιο
επίπεδο είναι σηµαντική, αφού ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής της προέρχεται από
ανακύκλωση αλουµινίου, που εξοικονοµεί το 95% της απαιτούµενης ενέργειας για την
παραγωγή πρωτογενούς αλουµινίου. Επιπλέον, η ΕΤΕΜ συνεισφέρει στη µείωση του
όγκου των απορριµµάτων, στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, και γενικότερα στην
προστασία του περιβάλλοντος µε συνεπή προγράµµατα δράσης...
•
•
•
•
•
•

Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου ως καύσιµο
Λειτουργία καινοτόµου συστήµατος απολακοποίησης για τη µείωση των
ατµοσφαιρικών εκποµπών κατά την ανακύκλωση του αλουµινίου
Λειτουργία µονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων
Λήψη προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης
Αξιοποίηση και διάθεση στερεών παραπροϊόντων
Εκτενείς δενδροφυτεύσεις στις εγκαταστάσεις των µονάδων παραγωγής

...χτίζοντας µια φιλική σχέση µε το Περιβάλλον.
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Η Ε-45 ΝΙΟΒΗ είναι το καλύτερο ανοιγόµενο σύστηµα νέας
γενιάς, που διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασµό. Με τα
ειδικά πολυθάλαµα λάστιχα, σε συνδυασµό µε τη
δυνατότητα να προσαρµοστούν υαλοπίνακες ενεργειακοί ή
µη συνολικού πάχους έως 42 χιλιοστών, επιτυγχάνουµε
µέγιστη θερµοµόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε
έντονες καιρικές συνθήκες, άριστη ηχοµείωση σε αστικές
περιοχές και µέγιστη ασφάλεια, εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα πολλών περιµετρικών κλειδωµάτων.

Θερµοµονωτικά συστήµατα
για τους φίλους της υψηλής
απόδοσης

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

Το σύστηµα Ε-38 EASY προσφέρει οικονοµικά
προσιτές λύσεις σε όλους τους συνήθεις τύπους
ανοιγόµενων κουφωµάτων, µέγιστη ασφάλεια,
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλών περιµετρικών
κλειδωµάτων, ηχοµόνωση σε θορυβώδεις αστικές
περιοχές, βέλτιστη στεγανότητα ακόµα και σε
περιοχές µε έντονες καιρικές συνθήκες,
αποτελεσµατική θερµοµόνωση έτσι ώστε να
αποτρέπεται το φαινόµενο υγροποίησης στην
εσωτερική πλευρά του κουφώµατος, δυνατότητα
ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση
RAL, ειδικές βαφές αποµίµησης ξύλου, αλλά και σε
άλλες επιφανειακές επεξεργασίες – ανοδίωση.
To θερµοµονωτικό σύστηµα της ΕΤΕΜ Building
Systems E-40 ΕΣΤΙΑ είναι κατάλληλο για την
κατασκευή κάθε τύπου ανοιγόµενου κουφώµατος. Με
την προσεγµένη και πρωτοποριακή σχεδίασή του
επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση µεταξύ ποιότητας και
κόστους στα θερµοµονωτικά κουφώµατα. Τα ειδικά
σχεδιασµένα ανισόπαχα προφίλ του συστήµατος,
καθώς και η µεγάλη ποικιλία διατοµών σε ίσια και
ποµπέ µορφή µας επιτρέπουν να δηµιουργούµε
ανθεκτικές κατασκευές, προσιτές σε όλους.

Με το νέο, πρωτοποριακά σχεδιασµένο σύστηµα Ε-52
ΚΑΛΥΨΩ επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση µεταξύ ποιότητας
και κόστους στα θερµοµονωτικά κουφώµατα. Η υψηλή
αισθητική, η άριστη θερµοµόνωση, τα ειδικά σχεδιασµένα
εξαρτήµατα και οι πολλές κατασκευαστικές λύσεις για
µεσαία και µεγάλα ανοίγµατα κατατάσσουν αυτά τα
κουφώµατα ανάµεσα στα κορυφαία της αγοράς.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Η Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ προσφέρει την απόλυτη λύση για
θερµο-ηχοµόνωση υψηλών απαιτήσεων σε συρόµενες
επάλληλες κατασκευές. Σε µεγάλα έργα, όπως η
ανακαίνιση του ξενοδοχείου HILTON στην Αθήνα και του
MACEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη, επιλέχτηκε για τη
δυνατότητα που προσφέρει στη δηµιουργία στιβαρών και
ανθεκτικών κατασκευών για µεσαία και µεγάλα
ανοίγµατα. Η στεγάνωση του συστήµατος είναι η
βέλτιστη, επειδή βασίζεται σε ειδικά ελαστικά, µε
αποτέλεσµα να εκµεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες
του µηχανισµού κίνησης.

Το Ε-66 ΑΥΡΑ ευνοεί τη δηµιουργία ιδανικού εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και
οµοιόµορφων κλιµατολογικών συνθηκών σε όλους του χώρους των κτιρίων. Επιτρέπει
την ευνοϊκή εκµετάλλευση του φυσικού φωτός και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόµησης
ενέργειας και κόστους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
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PLANT A TREE

PLANT A TREE
Συνεργάζεται µε δασολόγους,
γεωπόνους και
περιβαλλοντολόγους, ενώ
διατηρεί βάση δεδοµένων
εργατών. µε εµπειρία σε
δενδροφυτεύσεις.

Σκοπός της Plant-a-Tree
• Οι Έλληνες συχνά σχολιάζουν την έλλειψη πρασίνου
• 6% των ελληνικών δασών έχει καταστραφεί τα τελευταία χρόνια
• Η χώρα µας είναι από τις πλέον ελλειµµατικές σε πράσινο περιοχές της Ευρώπης
• 17% µείωση των εκποµπών CO2 πρέπει να πετύχουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις µέχρι
το 2012
• ∆ύο νέοι µε περιβαλλοντικές ανησυχίες απαντάνε στο ερώτηµα
«Τι µπορώ να κάνω εγώ για το θέµα αυτό;» και συστήνουν την Plant-a-Tree.gr
Κύριος σκοπός της Plant-a-Tree.gr:
• Η προσθήκη πρασίνου µέσω παροχής υπηρεσιών που θα βοηθήσουν εταιρίες να
αναλάβουν Περιβαλλοντική ∆ράση (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
• Ευαισθητοποίηση και Ενεργοποίηση των Πολιτών (Ατοµική Κοινωνική Ευθύνη)
Τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι εθελοντές της PaT
Παναγιώτης Βαλαµπούς-Κουντουράς, Ιδρυτής
BSc Engineering, University of Reading, MSc Information Systems, London School of
Economics, Αγγλία
Πολυετή εµπειρία σε περιβαλλοντολογικά ζητήµατα, Project Management & οικονοµία
ενέργειας στο σπίτι
Κωνσταντίνος Νικητιάδης, Εταίρος
BSc Marketing, Deree College, Αθήνα
Εκτενής εµπειρία σε θέµατα marketing και below the Line advertising
Εύα Γιαγλόγλου, Περιβαλλοντολόγος, Operations Βορείου Ελλάδος
Επιστήµες Περιβάλλοντος V.O., University of Tuscia, Ιταλία
Γιάννης Γκουτζαµάνης, Περιβαλλοντολόγος
MSc Environmental Studies, University of Paisley, Σκωτία
Τζωάννα Λυµπούση, Operations Manager
Ma (Hons) History, University of Edinburgh, Σκωτία
Κωνσταντίνα Μπαντέκα, υπεύθυνη Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων
BSc French Literature, University of Geneva
Η Plant-a-Tree συνεργάζεται µε δασολόγους, γεωπόνους και περιβαλλοντολόγους, ενώ
διατηρεί βάση δεδοµένων εργατών, µε εµπειρία σε δενδροφυτεύσεις.
Οι υποστηρικτές της PaT σήµερα ξεπερνούν τους 2.000+ εθελοντές - µέλη της, τα οποία
είτε έχουν χρηµατοδοτήσει τη φύτευση δένδρων ή έχουν συµµετάσχει εθελοντικά σε
κάποια από τις δράσεις της PaT.
Τι κάνει η Plant-a-Tree
• Η εταιρία δραστηριοποιείται ως διαχειριστής έργου (project manager), δηλαδή είναι η
εταιρία που:
-συλλαµβάνει την ιδέα
-εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση
-συνεννοείται µε όλους τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς
-αναλαµβάνει να υλοποιήσει την ιδέα
-λύνει όλα τα θέµατα που ανακύπτουν
-αναλαµβάνει τη συντήρηση των νέων δενδρυλλίων κατά τα πρώτα 2 κρίσιµα
καλοκαίρια µετά τη φύτευση
• Αµοιβή της εταιρίας είναι ένα προσυµφωνηµένο ποσό ως σύµβουλος εκτέλεσης και
παρακολούθησης
• ∆υνατότητα παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών
• Στο τέλος κάθε χρονιάς ανεξάρτητος Ελεγκτικός Οίκος θα ελέγχει τις δράσεις της PaT
& τον απολογισµό χρήσης της.
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Η Plant-a-Tree από το Νοέµβριο 2007 µέχρι σήµερα
• Οργάνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα «Καιρός Να ∆ράσουµε: Ατοµική
Και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Για Το Περιβάλλον» µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου [11/2007]
• Οργάνωση συγκέντρωσης εθελοντών & fund-raising [12/2007]
• Οργάνωση εθελοντικής δενδροφύτευσης στα Καλύβια Αττικής [2/2008 ]
• ∆ενδροφύτευση στo άλσος Αιγάλεω σε συνεργασία µε την εκποµπή ‘Νηστικό Αρκούδι’
ΝΕΤ [3/2008]
• ∆ενδροφύτευση 500+ δέντρων ρ φ ρ στην Καλλιτεχνούπολη µε το Ευρωπαϊκού
Κοινοβούλιο [3/2008]
• Οµιλία για την Παγκόσµια Ανάγκη για Καινοτοµία στις ∆ενδροφυτεύσεις στην ηµερίδα
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών [7/2008]
• Τρεις ιδιωτικές δενδροφυτεύσεις σε σύνολο 22 στρεµµάτων, ή 1.200 δέντρων, στο
Πάνειο Όρος και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής [10/2008]
• ∆ιαχείριση έργου για την Υιοθέτηση 410 στρεµµάτων και τη δενδροφύτευση 32.000
δέντρων από τον Όµιλο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ [2008-2009]
• Οργάνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα «Καιρός Να ∆ράσουµε: Ατοµική
Και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Για Το Περιβάλλον» σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Υπουργείο Μεταφορών και ιδιωτική εταιρία [10/2008]
• ∆ιαχείριση έργου για τη δενδροφύτευση 2.000 δέντρων από την εταιρία MICHELIN
[11.2008]
• Φύτευση ενός ∆ένδρου για κάθε πολλαπλή αγορά από κατάστηµα Οπτικών, Πεντέλη
[2008-2009]
• Εταιρικό ∆ώρο µε ταυτόχρονη δέσµευση για φύτευση ενός δένδρου, διάφορες
εταιρίες [2008-2009]
• Συµµετοχή στην έκθεση πράσινης δόµησης Building Green ’08 και δενδροφύτευση
[12.2008]
• Φύτευση 1.000 δένδρων µε την Ashland και ~500 δένδρων µε το Φυσικό Αέριο Αττικής
αντί για Χριστουγεννιάτικα ∆ώρα.

>>

PLANT A TREE

Πρωτοποριακές ιδέες της PaT για Ιδιώτες
Η PaT σκέφτεται καινοτόµα για να µετεξελίξει δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής του
Έλληνα σε ευκαιρίες δράσης για το περιβάλλον, όπως:
• ∆ένδρα αντί για µποµπονιέρες σε γάµους, βαφτίσια κτλ.
• ∆ένδρα ως δώρο γενεθλίων ή γιορτής
• Φύτευση ενός δένδρου σε µια εκ των αναδασώσεων της PaT κατά την εγγραφή κάθε
νέου µέλους αντί για κάρτα ή δώρο Χριστουγέννων µε την ιδέα ‘αγόρασε και δώρισε
ένα δέντρο σε ένα αγαπηµένο σου πρόσωπο’ (το concept buy-one-give-one)
Η PaT ως διαχειριστής έργου είναι διαθέσιµη για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει
οποιαδήποτε δράση στα µέτρα των πελατών της.
Οι κύριοι στόχοι της Plant-a-Tree
• Η µέγιστη δυνατή φύτευση στην Ελλάδα
• Η µόχλευση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην
αύξηση του πράσινου
• Η αφύπνιση της συνείδησης και η ενεργοποίηση του Πολίτη
• Ανάδειξη της Ατοµικής Κοινωνικής Ευθύνης (παροχή εργαλείων και τρόπων που µπορεί
να βοηθήσει)
• Η ενηµέρωση των εταιριών και του κοινού σε θέµατα µείωσης του λεγόµενου “Carbon
footprint” και σχετικά µε δράσεις αντιστάθµισης ρύπων «CO2 offsetting”.
• Προώθηση της ιδέας «ουδετερότητας σε εκποµπές CO2» (την επίτευξη δηλαδή του
στόχου Carbon Neutral company)
• Εδραίωση της Plant-a-Tree.gr ως ηγετικού φορέα αντιστάθµισης εκποµπών ρύπων στην
Ελλάδα
• Ανάπτυξη έρευνας και Καινοτοµίας για θέµατα περιβάλλοντος
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DYNADUCT

Καλύτερη ηχητική µόνωση
σε ένα ευέλικτο πλαίσιο
EASY PANEL
Η πατενταρισµένη τεχνική
κατασκευής του, µας
επιτρέπει να συνδυάσουµε
υλικά εντελώς ασύµβατα
µεταξύ τους ούτως ώστε να
επιτύχουµε την καλύτερη
δυνατή απόδοση.

Η πατενταρισµένη τεχνολογία Easy Panel προσφέρει ότι µέχρι σήµερα ήταν αδύνατον να
επιτύχουν παρόµοια προϊόντα. Και ο λόγος είναι ότι προσφέρει την δυνατότητα να
συνδυαστούν πολλά κατάλληλα για ηχοµόνωση υλικά, σε ένα πλαίσιο δυνατό και
ευέλικτο.
Είναι ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να εφαρµόσουµε την τελική επιφάνεια (εµφανή
πλευρά), σύµφωνα µε τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου που εφαρµόζονται.
Η τεχνολογία του µας επιτρέπει να κατασκευάσουµε Πάνελ από οποιοδήποτε µεταλλικό
υλικό επιλεχθεί ότι καλύπτει τις υγειονοµικές, αισθητικές, ή προδιαγραφές ασφαλείας
που απαιτούνται. ΧΩΡΙΣ να χάσει τις ακουστικές του ιδιότητες.
Αν και δεν υπάρχει περιορισµός στις διαστάσεις κατασκευής του, από στατικές δοκιµές
και αναλύσεις έχει αποδειχθεί ότι η µέγιστη διάσταση κατασκευής του πρέπει να είναι
1200 x 1200 mm, µε ιδανική την διάσταση 1200 x 600 mm.
Αυτό µας επιτρέπει πρώτα απ' όλα την εύκολη µεταφορά του από µικρά αυτοκίνητα και
την παράδοση σχεδόν οπουδήποτε στο έργο, αφού περνά από όλα τα οικοδοµικά στοιχεία
και ανοίγµατα του έργου. Μπορεί να περάσει από οποιοδήποτε παράθυρο και να γίνει
χρήση των ανελκυστήρων του κτιρίου. Μπορούµε να εφαρµόσουµε οποιαδήποτε τελική
επιφάνεια (εµφανή) είναι επιθυµητή, αυξάνοντας τις δυνατότητες εφαρµογής του σε
χρήσεις που µέχρι σήµερα γινόταν µε υλικά που δεν µπορούν να προσφέρουν µεγάλες
ηχοµονώσεις (π.χ. γυψοσανίδα ή τούβλο).
Ενδεικτική και µόνον, είναι η εφαρµογή µε επένδυση ΒΕΛΟΥ∆Ο όπου µπορεί να
εφαρµοσθεί ώς ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΡΟΦΗ σε χώρους µε έντονη µουσική (π.χ. bar και κέντρα
διασκέδασης), ή η επένδυση µε ειδικά ενισχυµένα συνθετικά υφάσµατα (εφαρµογή σε
Πάνελς τύπου PDD) κατάλληλα για εξωτερική χρήση ή ακόµα και µε επένδυση από
διάτρητη λαµαρίνα (κλασικός τρόπος κατασκευής Πάνελ).
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας Easy Panel είναι η δυνατότητα να
αντικατασταθεί ένα µόνον στοιχείο από µία εγκατάσταση χωρίς αποδόµηση της όλης
κατασκευής.
Η δυνατότητα βρίσκει εφαρµογή κυρίως στην βιοµηχανία όπου οι πηγές του θορύβου
έχουν ανάγκη συντήρησης προσφέροντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε σηµείο χωρίς την
ανάγκη ύπαρξης ειδικών ανοιγµάτων. Για τον λόγο αυτό µας επιτρέπει να υλοποιήσουµε
λιγότερη επιφάνεια ηχοµόνωσης.
Επίσης η τοποθέτηση ενός Πάνελ δεν απαιτεί "επικίνδυνες καταστάσεις" και
"ακροβατικά", όσο ψηλά και εάν είναι η εργασία που πρέπει να εκτελεσθεί, διότι όλες οι
εργασίες γίνονται από την "ασφαλή πλευρά" της εργασίας και τα τεµάχια πρέπει να
"σηκωθούν" για τοποθέτηση µόνον µέχρι το ύψος τοποθέτησής τους, και όχι ψηλότερα για
να ολισθήσουν και εφαρµόσουν µε το προηγούµενο Πάνελ.
Το οικονοµικό όφελος από αυτήν την διαδικασία έχει εκτιµηθεί ότι είναι περίπου το 40%
του συνολικού κόστους εκτέλεσης έργου. (περιλαµβάνονται στον υπολογισµό χρήση
γερανού "παπαγάλου" σε όλες τις φάσεις και σε όλη την διάρκεια του έργου).
Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι η εξάλειψη του προβλήµατος της ψαθυροποίησης των
υλικών. Το πρόβληµα αυτό έχει εντοπισθεί σε υπάρχουσες κατασκευές µε Πάνελς και
τοιχοποιίες όπου το ηχοµονωτικό υλικό είναι ορυκτά υλικά και συνθέσεις (κυρίως
υαλοβάµβακας και πετροβάµβακας), και αφορά την καταστροφή του Ηχοµονωτικού
υλικού λόγω των θερµοκρασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών και συγκέντρωσή του
στο χαµηλότερο σηµείο της κατασκευής.
Σηµαντικοί παράγοντες στο φαινόµενο, είναι η υγρασία και η βαρύτητα και αιτία είναι το
ύψος της κατασκευής.
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Ειδικά σε εφαρµογές µε Πάνελς, συναρµολογηµένα µεταξύ τους οριζόντια, (το ύψος της
κατασκευής είναι ένα φύλλο Πάνελ), µε την πάροδο του χρόνου το πρόβληµα είναι
εντονότερο µε αποτέλεσµα την απώλεια της ηχοµόνωσης.
Η πατενταρισµένη τεχνολογία Easy Panel αυτή την στιγµή υλοποιείται µε τα προϊόντα µας
της σειράς PDD. Οι µετρήσεις που έγιναν για την απόδοση των Ακουστικών ιδιοτήτων στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνουν τον καλό σχεδιασµό,
αποδεικνύοντας ότι στην Ηχοµόνωση σηµαντικό, δεν είναι µόνον το βασικό υλικό
ηχοµόνωσης, αλλά και ο φορέας του, αφού οι αποδώσεις του ήταν µακράν καλύτερες από
το σύνολο των αποδόσεων των υλικών που περιέχει ο κάθε τύπος ξεχωριστά.
Ενδεικτικές εφαρµογές ηχοµόνωσης και ηχοαπορρόφησης, κωδικοποίηση εργασιών
Τοίχος - Ηχοπέτασµα
Είναι η απλούστερη και οικονοµικότερη κατασκευή για την εµπόδιση µετάδοσης του
αερόφερτου θορύβου.
Συνήθως είναι αποτελεσµατική λύση για τους ευρισκόµενους όπισθεν του ηχοπετάσµατος
δέκτες του θορύβου και εντός της ηχητικής σκιάς.
Απαιτείται σχετικά µεγάλο ύψος κατασκευής (+3 µέτρα) ανάλογα πάντα και µε το ύψος της
πηγής θορύβου. Σηµαντική βελτίωση µε κατασκευή σχήµατος Γή την τοποθέτηση της
πηγής θορύβου, δίπλα από το ηχοπέτασµα, ή συνδυασµός.
Έχει πολύ µειωµένη αποτελεσµατικότητα όταν υπάρχουν πολλές πηγές θορύβου και ο
δέκτης είναι σε σχετικά µεγάλη απόσταση.
Έγκλιση
Ο αποτελεσµατικότερος και οικονοµικότερος τρόπος αντιµετώπισης υπαίθριων πηγών
θορύβου. Το ύψος κατασκευής είναι λίγο µεγαλύτερο από το µέγιστο ύψος της πηγής
θορύβου. Απαιτείται σηµείο πρόσβασης (πόρτα). Μεγάλη αποτελεσµατικότητα σε
οποιαδήποτε απόσταση και εάν βρίσκεται ο αποδέκτης. Το ίδιο αποτελεσµατική είναι και
η υλοποίηση 3ων πλευρών -Π- µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανακλαστικές
επιφάνειες στην ανοικτή πλευρά.
Οροφή
Σε υπαίθριες εφαρµογές, εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. όταν ο οχλούµενος
είναι ακριβώς επάνω από την πηγή θορύβου), και ενδεχοµένως συνδυαστικά µε άλλες
λύσεις. Σε εσωτερικές εφαρµογές, εφαρµόζεται αφ' ενός µεν, για την εµπόδιση
µεταφοράς αερόφερτου θορύβου στον σκελετό του κτιρίου και την µετατροπή του σε
δόνηση, αφετέρου δε, για την απορρόφηση των ανακλάσεων από την οροφή (που ως
γνωστόν, προσθέτουν µέχρι και 6-10 dB στον ολικό θόρυβο)
Πάτωµα
Κυρίως για την απόσβεση του κτυπογεννούς θορύβου. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά του
είναι το στρώµα αέρος µεταξύ του ψευδοπατώµατος και του πραγµατικού σε συνδυασµό
µε την αντικραδασµική έδρασή του. Το µοναδικό πάτωµα που πιστοποιηµένα προσφέρει
την ηχοµόνωση που έχετε ανάγκη.
Κλωβός
Συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της έγκλισης αλλά µε το ελάχιστο ύψος αφού η κατασκευή
οριοθετείται από την οροφή. Είναι δαπανηρή κατασκευή αλλά και η πλέον
αποτελεσµατική. Είναι η µοναδική κατασκευή που επιτυγχάνει ηχοµείωση ίση µε την
πιστοποιηµένη. Επιβαλλόµενο (λόγω αποδόσεως), για όλες τις µηχανολογικές πηγές
θορύβου (κλιµατιστικές µονάδες, πύργοι ψύξης, κοµπρεσέρ). Εάν απαιτείται είσοδος η
έξοδος αέρα τότε είναι απαραίτητη η εφαρµογή ηχοπαγίδας ίσης ηχοµονωτικής αξίας.
Επένδυση τοιχοποιίας
Όπου απαιτείται υψηλή ηχοαπορρόφηση. Προσφέρει ποιότητα στην διάδοση του ήχου,
βελτιώνοντας πολύ την καταληπτότητά του. Επίσης η ηχοαπορρόφηση (µε τα προϊόντα
µας) αφαιρεί µέχρι και 8 dB από τον ολικό πρωτογενή παραγόµενο θόρυβο. Ιδανικό για
αίθουσες διδασκαλίας, χώρους χρήσης µουσικών οργάνων ανοικτούς εργασιακούς
χώρους, αίθουσες συνεδριάσεων κ.α.
Room in Room (κλωβός µε πάτωµα)
Ειδική κατασκευή, που αφορά αποµονωµένους χώρους, είτε για χρήση µουσικών οργάνων
(π.χ.drams), και τοπικών πολύ θορυβωδών µηχανηµάτων. (π.χ. κοµπρεσέρ), ή για
αποµόνωση από αυτές (control room). Οι κατασκευές φέρουν το δικό τους πάτωµα,
καταργώντας την ανάγκη για πλωτό πάτωµα. Όλες οι κατασκευές έχουν πόρτα και
διάφανα σηµεία ελέγχου. Σε χρώµατα επιλογής, και µε ηλεκτροστατική βαφή του
µεταλλικού σκελετού.

Για περισσότερες
πληροφορίες:
DynaDuct
Noise Traps & Acoustics Panels
Ερυµάνθου 4
Αχαρναί 136 74
Τηλ.: 210 24.05.832
Fax: 210 24.05.492
www.dynaduct.gr
e-mail: info@dynaduct.gr
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Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

∆ιογκωµένη πολυστερίνη

∆ίνοντας λύσεις σε ένα απαιτητικό και πολύµορφο περιβάλλον
Κτίριο και θερµοµόνωση:
Μία στενή σχέση

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μπαλλά Χαρίκλεια
∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου
της Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
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Το πρόβληµα της βελτίωσης της θερµικής απόδοσης του
κτιριακού κελύφους δεν είναι καινούριο, όπως δεν είναι
και η επί της αρχής λύση του. Ο µελετητής και ο
κατασκευαστής οφείλουν να ελαχιστοποιούν τόσο τις
ανεπιθύµητες απώλειες θερµότητας από το εσωτερικό
του κτιρίου κατά τη χειµερινή περίοδο όσο και την
υπερθέρµανσή του κατά τη θερινή. Σε αυτήν την
κατεύθυνση, η θερµοµόνωση των συµπαγών δοµικών
παραµένει, εδώ και δεκαετίες, ο ενεργειακά και
οικονοµικά αποτελεσµατικότερος τρόπος µείωσης των
απωλειών που επιβαρύνουν το ενεργειακό ισοζύγιο του
κτιρίου, υποβαθµίζουν και τη θερµική άνεση για τους
κατοίκους του και βεβαίως οδηγούν και σε δυσανάλογη
αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Η προσεκτική
µελέτη εφαρµογής, η γνώση των ειδικών
χαρακτηριστικών του κάθε τύπου θερµοµονωτικού
υλικού και η επιλογή του για τις εξειδικευµένες
απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής καταλληλότερου,
αποτελούν προϋπόθεση ώστε ένας επιτυχηµένος
σχεδιασµός να υλοποιηθεί και να γίνει µία αντίστοιχα
επιτυχηµένη κατασκευή.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

>> ∆ιογκωµένη πολυστερίνη

Η διογκωµένη πολυστερίνη: Ένα πολύπλευρο υλικό
Η διογκωµένη πολυστερίνη (Expanded Polystyrene ή ΕPS) αποτελεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο το πιο διαδεδοµένο θερµοµονωτικό υλικό για κατασκευαστικές εφαρµογές.
Ενώ είναι ένα από παλιά γνώριµο σε όλους υλικό, αποτελεί στην πραγµατικότητα ένα
εξαιρετικά σύγχρονο υλικό, του οποίου µόνο η όψη παραµένει η ίδια σε σχέση µε το
υλικό που ξέραµε πριν από τριάντα και πλέον χρόνια.
Ιστορικά η διογκωµένη πολυστερίνη ήταν ένα πολύ καλό θερµοµονωτικό υλικό, η
ποιότητα του οποίου προσδιορίζονταν από την πυκνότητά του: σε όσο περισσότερα
κιλά ανά κυβικό µέτρο ανέρχονταν αυτή, τόσο καλύτερο ήταν το υλικό.
Η σηµερινή πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι κατηγορίες στις οποίες
παράγεται και διατίθεται η διογκωµένη πολυστερίνη προσδιορίζονται από τις
µηχανικές της ιδιότητες, και κυρίως την αντοχή σε θλίψη. Γι’ αυτό και τα ονόµατα των
κατηγοριών αναφέρονται σε αντοχή του υλικού σε συµπίεση (EPS 50, EPS 80, EPS 100,
EPS 150 και EPS 200). Η τάση αυτή είναι πανευρωπαϊκή, γεγονός αναµενόµενο, αφού
οι ιδιότητες σύµφωνα µε τις οποίες ελέγχεται και αξιολογείται η διογκωµένη
πολυστερίνη προσδιορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.
Στην εταιρία Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, και σε µία από τις σύγχρονες γραµµές
παραγωγής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, παράγουµε την διογκωµένη πολυστερίνη
Monopoly σε όλες αυτές τις κατηγορίες, προκειµένου να µπορούµε να δώσουµε τη
συνολικά βέλτιστη λύση σε κάθε κατασκευαστική απαίτηση.
∆ιασφαλίζοντας τις ιδιότητες των υλικών Monopoly στην πράξη.
Έτσι, η διογκωµένη πολυστερίνη τύπου EPS 50, 80 ή EPS 100 θεωρείται ιδανική για
εφαρµογές εκεί που δεν απαιτούνται ιδιαίτερες µηχανικές αντοχές (τοιχοποιίες,
ελαφρές στέγες, συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης) ενώ οι τύποι EPS 150 και 200
είναι ιδανικοί για εφαρµογές υψηλών µηχανικών απαιτήσεων (δάπεδα, δώµατα,
στοιχεία σκυροδέµατος). Οι τελευταίες δύο κατηγορίες παρουσιάζουν εξαιρετική
αντοχή στην υγρασία, ενώ όλες οι κατηγορίες παρουσιάζουν εξαιρετικό βαθµό
διαπνοής, διασφαλίζοντας την αναπνοή του κτιρίου. Παράλληλα, η διογκωµένη
πολυστερίνη Monopoly είναι αυτοσβενύµενη, φιλική προς το περιβάλλον και πλήρως
ανακυκλώσιµη. Εξυπακούεται ότι όλοι οι τύποι της διογκωµένης πολυστερίνης
Monopoly διατηρούν το ιστορικό τους πλεονέκτηµα, αυτό του εξαιρετικού συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λ, που φτάνει το 0,33 W/m2K.
Πίνακας θερµοµηχανικών ιδιοτήτων
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Κατά την οδηγία 89/106/EΚ που αφορά τα δοµικά υλικά, αλλά και σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 9451/208 του 2007, από τις 24 Μαίου του 2008 δεν επιτρέπεται η
παραγωγή, εµπορία και διάθεση θερµοµονωτικών υλικών χωρίς σήµα συµµόρφωσης
CE.
Η Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ συνεπής εδώ και χρόνια στη φιλοσοφία της ποιότητας έχει
πιστοποιήσει το σύνολο των θερµοµονωτικών της προϊόντων στο διακεκριµένο
εργαστήριο MPA-BAU, στο Ανόβερο της Γερµανίας, εφαρµόζει αυστηρό σύστηµα
συνεχούς εσωτερικού ελέγχου στο εργαστήριο που διαθέτει και παράλληλα τηρεί
απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000.

>> ∆ιογκωµένη πολυστερίνη

Επειδή, όµως, δεν αρκεί να παράγονται υψηλής ποιότητας θερµοµονωτικά υλικά, αλλά
πρέπει να αξιοποιούνται και σωστά στην πράξη, είµαστε ως τεχνική υποστήριξη πάντα
δίπλα σας, ώστε να βοηθήσουµε σε όποια απορία µπορεί να δηµιουργηθεί.
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ECONOMIA

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΥΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥBusiness plan
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ
ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙ

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος, ΜΒΑ
τηλ.: 2310796740
κιν.: 6945588463
TARGET BUSINESS SOLUTIONS
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ECONOMIA

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραµµα δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε το περιεχόµενο του προγράµµατος εφαρµογής δράσεων
ενεργειακής αποδοτικότητας στους ∆ήµους «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων επίδειξης µε άµεσα εφαρµόσιµα αποτελέσµατα
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης
σε ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης του
αστικού περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενηµέρωση για τους όρους και τις
προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα και την έγκαιρη προετοιµασία για την
επιτυχή υποβολή πρότασης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον επικεφαλής της
∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Υποστήριξης της TARGET Business Solutions κ. Γιώργο
Μαδεµλή, στο τηλ. 2310796740 ή στο 6945588463.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ
Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν αστικοί ∆ήµοι:
• µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους (µε βάση στοιχεία απογραφής 2001),
• που διαθέτουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης πιστοποιητικό
διαχειριστικής επάρκειας για έργα Τύπων Α και Β, ή έχουν υποβάλει σχετικό αίτηµα
προς την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία.
Οι επιλέξιµοι ∆ήµοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν, µπορούν να υποβάλλουν
Φάκελο – Αίτηση µέσω τρίτου πιστοποιηµένου Φορέα για τους παραπάνω Τύπους Έργων.
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
• ∆ήµος >10.000 <45.000 κάτοικοι, έως € 700.000
• ∆ήµος > 45.000<90.000 κάτοικοι, έως € 1.000.000
• ∆ήµος > 90.000<150.000 κάτοικοι, έως € 1.500.000
• ∆ήµος >150.000 <300.000 κάτοικοι, έως € 3.000.000
• ∆ήµος >300.000 κάτοικοι, έως € 6.000.000
Στους προαναφερόµενους προϋπολογισµούς συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ: 70% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού ενώ το 30% από ίδια
συµµετοχή των ∆ήµων

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής,
Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS
SOLUTIONS
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ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
• ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ:
τεχνικές παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων κτιρίων
όπως ∆ηµαρχεία, κτίρια δηµοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κτίρια
αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά κτίρια, µε ολοκληρωµένες λύσεις όπως:
➢ εξωτερική θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους
➢ αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωµάτων
➢ φύτευση οροφών
➢ σκίαστρα και ειδικά επιχρίσµατα για ηλιοπροστασία
➢ ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού και ενεργειακής
διαχείρισης
• ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
παρεµβάσεις σε δρόµους, πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους των
δήµων και, σε ορισµένες περιπτώσεις, στον περιβάλλοντα χώρο δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων µε:
➢ αναβάθµιση δηµοτικού φωτισµού και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
➢ βιοκλιµατικές παρεµβάσεις για βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος και των
συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης στο αστικό περιβάλλον
➢ κατάλληλη χρήση φύτευσης και επιλογή υλικών εξωτερικών επιστρώσεων µε
βελτιωµένες θερµικές ιδιότητες

• ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
καλές πρακτικές στο τοµέα των µεταφορών µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης, που συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και µπορεί να
αφορούν, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχηµάτων δηµοτικών στόλων,
στην ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και στην
υλοποίηση συγκοινωνιολογικών µελετών.
• ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ:
σε µελέτες συνοδευόµενες από επιλεγµένες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισµούς κ.ά.
• ΑΞΟΝΑΣ 5: ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως των στελεχών του
∆ήµου, σε σχέση µε την ενεργειακή παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσµάτων
επί των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος.
• ΑΞΟΝΑΣ 6: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
που αφορούν
➢ Προετοιµασία και υποστήριξη της υποβολής του Φακέλου-Αίτησης του ∆ήµου στο
Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
➢ Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των απαιτούµενων ενεργειακών
δεδοµένων που απαιτούνται κατά την συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων των
εντύπων.
➢ Επιστηµονικό και Τεχνικό Σύµβουλο Παρακολούθησης και Υποστήριξης του έργου
για την επιτυχή και αποτελεσµατική υλοποίησή του.
➢ Εξωτερική Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του έργου.
Το συνολικό ύψος των δύο πρώτων δράσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις
30.000€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και το κόστος είναι επιλέξιµο εφ΄ όσον
χρηµατοδοτηθεί η πρόταση.

Η εταιρία συµβούλων TARGET
Business Solutions, έχει σαν
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.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Κατανοµή ανά άξονα του Προϋπολογισµού ενός επιλέξιµου ∆ήµου:
1. ∆ηµοτικά κτίρια:
55-65%
2. Κοινόχρηστοι χώροι:
15-25%
3. Μεταφορές:
0-15%
4. Τεχνικές υποδοµές
0-4%
5. ∆ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενηµέρωσης:
0-4%
6. ∆ράσεις Υποστήριξης της προετοιµασίας και της εφαρµογής
0-10%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
Θα ανακοινωθεί εντός του προσεχούς διαστήµατος.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ολοκλήρωση Α΄ φάσης ως 31/12/2012 και Β΄ φάσης ως 31/12/2015
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ECONOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

∆εν µπορείς να ελέγξεις ότι δεν έχεις µετρήσει.
Το παρακάτω άρθρο
εντάσσεται στην ενότητα
αρθρογραφίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ &
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που
εγκαινιάζεται σήµερα. Θα
ακολουθήσουν 3 ενότητες
άρθρων στα επόµενα 3 τεύχη,
γραµµένα µε απλό και
κατανοητό τρόπο που σκοπό
έχουν να εξοικειώσουν τους
ιδιοκτήτες µικρών & µεσαίων
επιχειρήσεων µε έννοιες και
πρακτικές οργάνωσης και
διοίκησης, να τους
βοηθήσουν να οργανώσουν
αποτελεσµατικά τις
επιχειρήσεις τους και να
δώσουν τη δυνατότητα σε
όποιους το επιθυµούν να
εφαρµόσουν οι ίδιοι όσα
κρίνουν χρήσιµα για τις
επιχειρήσεις τους.
Το περιεχόµενο των άρθρων
βασίζεται σε άρθρα και βιβλία
ελλήνων και ξένων
συγγραφέων και στην
εµπειρία του συντάκτη και
εκφράζουν προσωπικές του
θέσεις και απόψεις.

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ-Business plan
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙ.
Το παραπάνω επιχειρηµατικό γνωµικό περιγράφει µε απόλυτο τρόπο την αναγκαιότητα
ύπαρξης επιχειρηµατικού σχεδίου για όλες τις επιχειρήσεις µικρές και µεγάλες, το
µέγεθος και το περιεχόµενο του οποίου εξαρτάται από την επιχειρηµατική κουλτούρα
και τη θέλησή σας, των επιχειρηµατιών, για το βαθµό ελέγχου της επιχείρησής σας. Το
επιχειρηµατικό σχέδιο προσδιορίζει την πορεία της εταιρίας σας, στο τοπικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον και στον ανταγωνισµό, και την µετατρέπει σε στόχους και
αριθµούς για να µπορέσετε να την ελέγξετε και να αξιολογήσετε την επιτυχή
υλοποίησή του.
Η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιµου επιχειρηµατικού σχεδίου σε περιόδους
κρίσεων, όπως η σηµερινή, και η σταθερή υλοποίησή του αποτελεί το βασικό όπλο
άµυνας των επιχειρήσεών σας έναντι των συνεπειών της, προσδίδει κύρος και
αξιοπιστία έναντι των συνεργατών σας (προµηθευτές, τράπεζες, κλπ) και σας βοηθά
να έχετε τον έλεγχο της πορείας της εταιρίας σας και χωρίς άγχος να ξέρετε τι
πρόκειται να σας προσφέρει.
Η σύνταξη ενός ρεαλιστικού, υλοποιήσιµου και σε τελική ανάλυση πετυχηµένου
επιχειρηµατικού σχεδίου, απαιτεί από εσάς τον επιχειρηµατία, χρόνο στη σύνταξή του,
ξεκάθαρη στόχευση για την πορεία της εταιρίας σας, αντικειµενικότητα στην
αξιολόγηση των ανταγωνιστών και της εταιρίας σας, συζήτηση µε τους εργαζοµένους
και τα στελέχη σας αφού αυτοί θα κληθούν να το υλοποιήσουν.
Αν παρ΄ όλα αυτά κρίνετε ότι δεν έχετε είτε το χρόνο, είτε τη διάθεση, είτε τις γνώσεις
να συντάξετε εσείς το επιχειρηµατικό σχέδιο µην διστάσετε να απευθυνθείτε σε
εξειδικευµένους συµβούλους επιχειρήσεων και να συνεργαστείτε µαζί τους. Να
γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν σύµβουλοι µε µαγικές συνταγές αλλά χρειάζονται τη
βοήθεια, τις γνώσεις και την αντικειµενικότητά σας, κάθε εταιρία είναι ξεχωριστή και
απαιτεί ιδιαίτερες λύσεις, απαιτείται από εσάς δέσµευση στην υλοποίηση των
αποφάσεων και κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο κρίνεται εκ των υστέρων µετά την
ολοκλήρωσή του.
Πριν όµως αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε σύµβουλο επιχειρήσεων, ακολουθήστε
τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω και ετοιµάστε όσο περισσότερο υλικό
µπορείτε. Θα αντιληφτείτε τη δυσκολία του εγχειρήµατος, τη σπουδαιότητα και την
αναγκαιότητά του.
Αν αποφασίσετε να δοκιµάστε καλή σας επιτυχία!!!

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής,
Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS
SOLUTIONS
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1ο βήµα: επαναπροσδιορισµός θέσης της υφιστάµενης δραστηριότητας στα γενικότερα
επαγγελµατικά σχέδια και προσωπικά όνειρά σας. Είναι µια βιοποριστική εργασία ή µια
παράλληλη δραστηριότητα µε εκείνη που σας εξασφαλίζει οικονοµικά; Είναι η δουλειά
που αγαπάτε και θα κάνετε τα επόµενα 20 χρόνια ή θα τη διατηρήσετε για λίγο ακόµη
και µετά θα αλλάξετε επαγγελµατική δραστηριότητα; Αυτά είναι βασικά ερωτήµατα οι
απαντήσεις στα οποία θα αποτελέσουν τον οδηγό για τις επόµενες κινήσεις.

ECONOMIA

>> ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
∆εν µπορείς να ελέγξεις ότι δεν έχεις µετρήσει.

2ο βήµα: ανάλυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-αγοράς που δραστηριοποιείστε. Το επιχειρηµατικό περιβάλλοναγορά στο οποίο δραστηριοποιείστε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία
επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και των ανταγωνιστών σας. Πρέπει να δώσετε προσοχή και
να µελετήσετε τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στην πορεία της επιχείρησής σας κατά το παρελθόν, να αναλύσετε τις
παρούσες συνθήκες, και τέλος να προβλέψετε τις αναµενόµενες αλλαγές-τάσεις. Μερικοί από τους παράγοντες που
περιγράφουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον του κλάδου και οι οποίοι αν αγνοηθούν µπορεί να δηµιουργήσουν
προβλήµατα βιωσιµότητας είναι:
• Η πιθανότητα εισόδου στην συγκεκριµένη αγορά νέων παικτών ή νέων υποκατάστατων προϊόντων
• Η εξάρτηση της επιχείρησης από τους προµηθευτές πρώτων υλών ή τα δίκτυα διανοµής
• Το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών
• Η ένταση του ανταγωνισµού
• Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριµένη αγορά (π.χ. ανάπτυξη, ωρίµανση, παρακµή)
• Το προφίλ και µελλοντική κατάσταση των δυνητικών πελατών
Η επίδραση των παραπάνω στην αγορά που δραστηριοποιείστε µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας και να δηµιουργεί είτε
ευκαιρίες είτε απειλές για την επιχείρησή σας. Η καταγραφή και παρακολούθησή τους συνεχώς είναι αναγκαία και θα σας
βοηθήσει να εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και να αντιµετωπίσετε τις απειλές.
3ο βήµα: ανάλυση του ανταγωνισµού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην αγορά δεν είσαστε µόνοι σας αλλά
υπάρχουν και οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που έχουν οράµατα, στόχους, στρατηγικές, κλπ. που επιδιώκουν να τα
πετύχουν και όλοι µαζί αγωνίζεστε για να κατακτήσετε την ίδια αγορά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταγράψετε τους
βασικούς σας ανταγωνιστές (αυτούς που κυρίως βρίσκετε µπροστά σας στις πωλήσεις σας µε όµοια ή ανταγωνιστικά ή
υποκατάστατα προϊόντα), να τους αξιολογήσετε µε βάση κριτήρια που εσείς θεωρείτε σηµαντικά για την αγορά σας και να
τους συγκρίνετε µε τη δική σας επιχείρηση για να προσδιορίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της επιχείρησής σας.
Όσο πιο αντικειµενικοί είσαστε τόσο καλύτερη αξιολόγηση θα κάνετε και τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα έχετε για να
λάβετε σωστές αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την επιτυχή αντιµετώπιση των ανταγωνιστών σας, την αξιοποίηση
των δυνατών σηµείων σας και την αντιµετώπιση των αδυναµιών σας. Στο τέλος πρέπει να προσδιορίσετε και να περιγράψετε το
ανταγωνιστικό σας πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών σας, σε τι δηλαδή είσαστε καλύτεροι από αυτούς.
4ο βήµα: προσδιορισµός ποιοτικού και ποσοτικού επιχειρηµατικού στόχου µε όρους marketing. Ο ποιοτικός στόχος αφορά
τη θέση που επιθυµείτε να καταλάβετε στην αγορά, το όνοµα και την εικόνα της εταιρίας που στοχεύετε να
δηµιουργήσετε, τις συµµαχίες και τις συνεργασίες που πρέπει να κάνετε για να προωθήσετε τους στόχους σας, τις
εσωτερικές διαδικασίες ποιότητας που πρέπει να υιοθετήσετε, κλπ. Ο ποσοτικός στόχος αφορά στους αριθµούς που
πρέπει να επιτευχθούν όπως για παράδειγµα τζίρος, µεικτό και καθαρό κέρδος, ποσά προς επανεπένδυση, κλπ. Οι
ποσοτικοί στόχοι πρέπει να είναι µετρήσιµοι, ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι και να έχουν συζητηθεί και συµφωνηθεί µε τα
βασικά στελέχη της επιχείρησή σας. Πρέπει να καθοριστούν τα έξοδα, οι δαπάνες και οι αγορές της επιχείρησης που
αφορούν µεταξύ άλλων: αµοιβές εργαζοµένων και εξωτερικών συνεργατών, διαφήµιση, αγορές παγίων και εργαλείων
αύξησης παραγωγικότητας, οργάνωση, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, κόστος δανεισµού, κλπ. Επίσης πρέπει να
καθοριστούν τα έσοδα των πωλήσεων συνολικά και ανά κατηγορία πελατών και κατηγορία προϊόντων και εµπορευµάτων.
Επειδή τα παραπάνω νούµερα αλληλοεπηρεάζονται, θα πρέπει να κάνετε αρκετές δοκιµές µέχρι να καταλήξετε σ΄ εκείνα
που είναι ρεαλιστικά. Σηµασία έχει να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά έχοντας προσδιορίσει ορισµένα νούµερα που πρέπει να
παρακολουθείτε, γιατί αλλιώς σίγουρα θα χάσετε τον έλεγχο και στο τέλος δεν θα ξέρετε αν πήγατε καλά ή όχι.
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ECONOMIA

>> ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

∆εν µπορείς να ελέγξεις
ότι δεν έχεις µετρήσει.

5ο βήµα: εξασφάλιση εσωτερικής οργάνωσης ώστε το ανθρώπινο δυναµικό που έχετε
να µπορέσει να επιτύχει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της εταιρίας. Η
εσωτερική οργάνωση αφορά τους τοµείς διοίκηση και διάρθρωση τµηµάτων,
περιγραφές εργασίας, εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και επικοινωνίας, λήψη
αποφάσεων και όρια ευθυνών, φιλοσοφία διοίκησης και εταιρικό κλίµα, ποιοτική
εξυπηρέτηση πελατών, συστήµατα αµοιβών και κινήτρων για τους εργαζόµενους,
εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαίδευση, παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα,
κλπ.
6ο βήµα: δηµιουργία των προϋπολογισµών των τµηµάτων και κατάστρωση οικονοµικού
προγράµµατος εσόδων και εξόδων, ώστε να ξέρετε εκ των προτέρων πόσα θα
ξοδέψετε, για πιο σκοπό και τι αποτέλεσµα περιµένετε. Ιεραρχήστε τις ανάγκες τις
επιχείρησής σας σε επενδύσεις ανάλογα µε τις προτεραιότητες και τους στόχους σας.
Έτσι θα εξασφαλίσετε την απαραίτητη ρευστότητα και θα µπορέσετε να διαµορφώσετε
µια σταθερή τιµολογιακή και πιστωτική πολιτική για τους πελάτες σας, ώστε να µην τις
αλλάζετε ανάλογα µε τις οικονοµικές ανάγκες της ηµέρας ή της εβδοµάδας.
Προσπαθήστε να αναλύσετε το κόστος λειτουργίας της εταιρίας σας στην παραµικρή
δραστηριότητα και ελέγχετε το κόστος αυτό. Κοστολογείστε εκ των προτέρων σωστά
και αντικειµενικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας για να µην πουλάτε ακριβά και να
έχετε ικανοποιητικό κέρδος και ελέγξτε το κόστος αυτό µε πραγµατικά στοιχεία. Μόνο
έτσι δεν θα βρεθείτε στη θέση να ρευστοποιήσετε στην κυριολεξία το εµπόρευµά σας.
7ο βήµα: δηµιουργία marketing plan της δουλειάς σας ώστε να έχετε ξεκαθαρισµένες
απόψεις σε τοµείς όπως:
• Αγορά στόχος – Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των πελατών σας και προσδιορίστε
τον τρόπο µε τον οποίο καταλήξατε στα αποτελέσµατά σας. Προβλέψτε το µέγεθος
της αγοράς σας και προσδιορίστε ποια είναι τα βασικά κριτήρια µε τα οποία οι
πελάτες σας αγοράζουν (τιµή, ποιότητα, εµφάνιση, τεχνικά χαρακτηριστικά,
ευκολίες πληρωµής, κλπ)
• Ανταγωνισµός – Αξιολογήστε τον άµεσο και έµµεσο ανταγωνισµό. ∆είξτε ότι είστε
σε θέση να ανταγωνιστείτε. Αξιολογήστε τον ανταγωνισµό ως προς την αγορά της
τοποθεσίας σας και το ιστορικό της επιχείρησής σας.
• Μέθοδοι διανοµής – Μιλήστε για τον τρόπο µε τον οποίο διανείµετε τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας στους πελάτες σας.
• ∆ιαφήµιση – Πώς θα προσαρµόσετε τη διαφήµισή σας στην αγορά στόχο σας ώστε
µε το χαµηλότερο κόστος να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσµα;
• Τιµολόγηση – Η τιµολόγηση θα καθοριστεί ως ένα αποτέλεσµα της έρευνας αγοράς
και της κοστολόγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Περιγράψτε πώς
καταλήξατε στη δοµή της τιµολόγησής σας.
• Σχεδιασµός προϊόντος – Απαντήστε σε ερωτήσεις κλειδιά που αφορούν το
σχεδιασµό και τη συσκευασία του προϊόντος.
• Τοποθεσία – Εάν η επιλογή της τοποθεσίας σχετίζεται µε την αγορά στόχο, καλύψτε
το συγκεκριµένο θέµα στην ενότητα που αφορά το επιχειρηµατικό σας σχέδιο.
• Τάσεις κλάδου – Αναφέρετε τις τρέχουσες τάσεις, προβλέψτε τις αλλαγές στην
αγορά και περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζετε να τις αντιµετωπίσετε.
8ο βήµα: δηµιουργία προγράµµατος προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης για
εσάς και τους υπαλλήλους σας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε ταυτόχρονα
αυτοανάλυση και να συζητήσετε µε τους ανθρώπους της επιχείρησή σας σχετικά µε
τους τοµείς στους οποίους χρειάζονται εκπαίδευση. Ακολούθως, να συνεργαστείτε µε
κάποια εταιρία που οργανώνει σεµινάρια ή µε τους εισηγητές κατ΄ ευθείαν και να
ξεκινήστε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Χωρίς εκπαίδευση, δεν θα
µπορέσετε να αυξήστε την παραγωγικότητά σας και έτσι να µειώσετε το κόστος
επίτευξης των στόχων που έχετε θέσει.
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9ο βήµα: κατανοµή οικονοµικών προγραµµάτων στους 12 µήνες του χρόνου, για να
µπορέσετε να ελέγξετε καλύτερα την πορεία τους. ∆ηµιουργείστε πίνακες ταµειακών
ροών ανά µήνα που θα σας βοηθήσουν να έχετε εκ των προτέρων εικόνα για τα έσοδα
και τα έξοδά σας σε ετήσια και µηνιαία βάση και να αντιµετωπίσετε ευκολότερα και
ταχύτερα προβλήµατα ρευστότητας. Υπολογίστε το νεκρό σηµείο της επιχείρησής σας
για να γνωρίζετε από ποιο σηµείο και µετά προκύπτει κέρδος. Ενηµερώστε όλους τους
ανθρώπους της εταιρίας για τα προγράµµατα αυτά και ζητήστε τη βοήθεια και την
υποστήριξή τους. Να είστε σίγουροι πως όλοι όσοι δουλεύουν στην εταιρία σας, αν
ξέρουν προς τα πού στοχεύετε και ποιο αποτέλεσµα πρέπει να επιτύχουν, θα
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και θα είναι πιο ενθουσιασµένοι από την
προηγούµενη χρονιά.
10ο βήµα: καταγραφή των πάντων. Αν όλα όσα περιγράφονται στα προηγούµενα
γίνονται από εσάς, αλλά βρίσκονται µέσα στο κεφάλι σας, είναι σαν να µην υπάρχουν.
Αν δεν καταγραφούν, δεν έχουν την ίδια αξία και, το κυριότερο, δεν είναι γνωστά
στους άλλους. Μην κάνετε κανένα πρόγραµµα, µην παίρνετε καµία απόφαση και µην
δίνετε καµµία οδηγία, αν δεν είναι γραπτή. Μόνο σε ότι είναι γραπτό δεσµεύονται οι
άνθρωποι και µόνο µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι συχνές παρανοήσεις και
παρεξηγήσεις.
11ο βήµα: ενηµέρωση όλων των ανθρώπων της εταιρίας µε κάθε λεπτοµέρεια. ∆ώστε
στον καθένα ένα φάκελο που να περιέχει: τις γενικές πληροφορίες που αφορούν τους
στόχους και την προοπτική της εταιρίας, και τις ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη
δική του θέση, τις αρµοδιότητες και τα όρια ευθύνης του και τα αποτέλεσµα που
πρέπει να φέρει για να θεωρηθεί επιτυχηµένος. Ρωτήστε τον αν θέλει να ξέρει κάτι
περισσότερο και αν ναι πληροφορήστε τον γραπτά ώστε να µην έχει κανένα κενό.
12ο βήµα: οργάνωση µιας καλής και χαρούµενης γιορτής για την έναρξη υλοποίησης
του επιχειρηµατικού πλάνου µε ενθουσιασµό, χαρά και θετικό κλίµα. Είναι απαραίτητο
οι άνθρωποί σας να ξεκινήσουν την νέα πορεία µε αισιοδοξία και πνεύµα
δηµιουργικότητας. Η γιορτή θα συµβάλλει αποτελεσµατικά σε αυτό.
13ο βήµα: παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το
επιχειρηµατικό σχέδιο δεν είναι ένα κείµενο το οποίο παραµένει νεκρό από την
ολοκλήρωσή του και µετά. Είναι ζωντανό, µπορεί και πρέπει να τροποποιηθεί εφ΄ όσον
κρίνεται απαραίτητο από τις εξελίξεις τόσο στο επιχειρηµατικό περιβάλλον όσο και
στον ανταγωνισµό. Σε τακτική βάση κάθε µήνα πρέπει να παρακολουθείτε την πορεία
υλοποίησης αυτών που έχετε αποφασίσει, να ελέγχετε τις αποκλίσεις, να αξιολογείτε
και να αντιµετωπίζετε τις αιτίες των αποκλίσεων. Σε τριµηνιαία βάση να κάνετε
συνολική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, να
καταγράφετε τις αποκλίσεις και να αξιολογείτε τις αιτίες τους, και τέλος να προτείνετε
εναλλακτικές λύσεις και να τροποποιείτε ανάλογα το επιχειρηµατικό σχέδιο.

>> ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

∆εν µπορείς να ελέγξεις
ότι δεν έχεις µετρήσει.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
άρθρο:
Green Way Structure - Αειφόρος ∆οµή
Τριαντάφυλλος ∆. Βαΐτσης
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Έργο PERCH
άρθρο:
Συντονιστής έργου PERCH:
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Υπεύθυνη
Βασιλική Παπαδοπούλου

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2008
άρθρο:
Γρηγόριος Τσόγιας
Οικονοµολόγος, καθηγητής Οικονοµικών
του Ελ. Πανεπιστηµίου Βερολίνου
Σύµβουλος φωτοβολταϊκών
και ιδρυτής & διευθυντής της helio-energy ο. ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
άρθρο:
Γιώργος Φουντής
Μηχανικός Μεγάλων Έργων
Alumil

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
άρθρο:
Π. Βαλαµπούς - Κουντουράς
Plant a Tree
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άρθρο:
Green Way Structure
Αειφόρος ∆οµή
Τριαντάφυλλος ∆. Βαΐτσης
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Βιοκλιµατική
Αρχιτεκτονική
Εργοστάσιο εµφιάλωσης
Guillermo Hevia
Φωτογραφία Guy Wenborne

Βιοκλιµατικό κτίριο, µια φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.
Για πολλούς όµως είναι απλά ένα ακόµη άκουσµα (φράση από την οποία δεν µπορούν
να καταλάβουν κάτι) και για άλλους πάλι είναι µια φράση που τους παραπέµπει σε
λανθασµένες εικόνες. Στόχος του άρθρου είναι να επισηµάνει τα βασικά σηµεία της
Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής καθώς και να αναφέρει τεχνικές προσέγγισής τους, να
εντοπίσει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και να φωτίσει αρκετά από τα σκοτεινά
σηµεία που υπάρχουν, σχετικά µε το θέµα.
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>> Βιοκλιµατική
Αρχιτεκτονική

Ως Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική ορίζεται ο σχεδιασµός των κτιρίων (και γενικότερα των
χώρων) που λαµβάνει υπόψη τις παραµέτρους του κλίµατος µιας περιοχής, µε στόχο
την θερµική, οπτική και ακουστική άνεση των χρηστών, αξιοποιώντας ενέργεια και
φαινόµενα του τοπικού περιβάλλοντος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού είναι τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στο κτίριο µε στόχο την
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών.
Τι είναι όµως τα παθητικά συστήµατα;
Ο όρος παθητικό υπογραµµίζει τη σηµαντική διαφορά που διακρίνει δύο ξεχωριστές
προσεγγίσεις. Τα ηλιακά συστήµατα που λειτουργούν µε τη βοήθεια ανεµιστήρων και
µηχανικών αντλιών χαρακτηρίζονται «ενεργητικά». Ο όρος παθητικό υποδηλώνει
τεχνολογία απλή και εκµετάλλευση της ενέργειας που ενυπάρχει στον συγκεκριµένο
τόπο, σε συνεργασία µε αρχιτεκτονικές συνιστώσες.
Αρχές Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής
1. Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
2. Θερµική προστασία κτιρίων
3. Προστασία µέσω σκίασης
4. Συστήµατα και τεχνικές παθητικού δροσισµού
5. Βελτίωση – ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών
6. Φυσικός φωτισµός
7. Βελτίωση ή ακόµα και δηµιουργία µικροκλίµατος
Ας εξετάσουµε πιο αναλυτικά την κάθε µία από τις προηγούµενες αρχές.
Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
Αυτό επιτυγχάνεται µε τον προσανατολισµό των χώρων και ιδιαίτερα των ανοιγµάτων
(ο νότιος προσανατολισµός είναι ο καταλληλότερος) και την διαρρύθµιση των
εσωτερικών χώρων ανάλογα µε τις θερµικές τους ανάγκες και µε τα παθητικά ηλιακά
συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και αποτελούν «φυσικά»
συστήµατα θέρµανσης.

Εικόνα 1
Ο ορθός σχεδιασµός της τοποθεσίας και του κτιρίου επιτρέπει την αξιοποίηση της
ηλιακής ακτινοβολίας κατά την ψυχρή περίοδο και προστατεύει το κτίριο από την
υπερθέρµανση από τον ήλιο κατά τη θερµή περίοδο.
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Αρχιτεκτονική

Εικόνα 2

Εικόνα 3
Θερµική προστασία των κτιρίων
Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών που εφαρµόζονται στο εξωτερικό κέλυφος των
κτιρίων, ιδιαίτερα µε την κατάλληλη θερµοµόνωση και αεροστεγάνωση του κτιρίου και
των ανοιγµάτων του, αλλά και µε τον σχεδιασµό και την τοποθέτηση των κατασκευών
στο χώρο µπορούµε να προστατέψουµε τα κτίρια από τις θερµοκρασιακές και
θερµικές µεταβολές τόσο τον χειµώνα όσο και το καλοκαίρι.

Εικόνα 4
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>> Βιοκλιµατική
Αρχιτεκτονική

Προστασία µέσω σκίασης
Προστατεύουµε τα κτίρια κυρίως από τον καλοκαιρινό ήλιο µέσω φυσικής και τεχνητής
σκίασης αλλά και µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού και της κατασκευής του
κελύφους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης µας δίνει καθηµερινά νέες
εφαρµογές για την σκίαση, όπως για παράδειγµα η διαφανής σκίαση που αναµένεται
ότι θα έχει αποτελεσµατικότητα στην βιοκλιµατική αρχιτεκτονική.
Η σκίαση είναι απαραίτητη το καλοκαίρι και δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά
στα δέντρα και τη βλάστηση. Θα πρέπει να προβλέπεται εγκατάσταση εξώφυλλων,
αλλά ακόµη και τότε, ένα ποσοστό 10 έως 20% θα εισχωρεί στο κτίριο.

Εικόνα 5
Συστήµατα και τεχνικές παθητικού δροσισµού
Αποµάκρυνση της θερµότητας που το καλοκαίρι συσσωρεύεται µέσα στο κτίριο µε
φυσικό τρόπο προς το εξωτερικό περιβάλλον µε συστήµατα και τεχνικές παθητικού
δροσισµού, όπως ο φυσικός αερισµός, κυρίως µε τον φυσικό αερισµό τις νυχτερινές
ώρες.
Τα παράθυρα και τα ανοίγµατα των κτιρίων που χρησιµοποιούνται για το άµεσο κέρδος
από την ηλιακή ακτινοβολία ευνοούν και τον άρτιο εξαερισµό.

Εικόνα 6
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Εικόνα 7
Βελτίωση – ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών
Με στόχο την άνεση των ανθρώπων που µένουν σ’ ένα χώρο θα πρέπει να ρυθµίζονται
οι περιβαλλοντικές συνθήκες (τουλάχιστον αυτές που γίνονται άµεσα αισθητές,
θερµοκρασία – υγρασία). Στο διάγραµµα της εικόνας 8 φαίνεται µια περιοχή µέσα στην
οποία ο άνθρωπος µπορεί να νιώσει άνετα και ευχάριστα.

Εικόνα 8
Φυσικός φωτισµός
Σηµαντική παράµετρος για την άνεση και την λειτουργικότητα ενός χώρου είναι και ο
φωτισµός, ο οποίος κατά κύριο λόγο πρέπει να προέρχεται από τον ηλιασµό και τον
έλεγχο της ηλιακής (φυσικός φωτισµός) καθώς και να εξασφαλίζεται επάρκεια και
οµαλή κατανοµή του φωτός µέσα στους χώρους , σε όλες τις εποχές του έτους.
Ακουστική προστασία
Ο σχεδιασµός και η τοποθέτηση του κτιρίου µπορεί να γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να
προστατεύεται από την ηχορύπανση (υπάρχουσα ή τυχαία). Οι ανεµοφράκτες µπορούν
να λειτουργήσουν και σαν εµπόδια ήχου ή ηχοπαγίδες.
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Βελτίωση ή ακόµα και δηµιουργία µικροκλίµατος
Με τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό των χώρων γύρω και έξω από τα κτίρια µπορούµε να
βελτιώσουµε ή ακόµα και να δηµιουργήσουµε ένα µικροκλίµα στο περιβάλλον του
κτιρίου.
Σε µια προσπάθεια διεύρυνσης του όρου βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, ώστε να υπάρξει
µια ολιστική αντιµετώπιση και µια πιο ολοκληρωµένη διαχείριση των περιβαλλοντικών
παραµέτρων της κάθε περιοχής, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε κι άλλους παράγοντες
στη λίστα των προηγούµενων που µπορούν να συντελέσουν στη θερµική, οπτική και
ακουστική άνεση των κτιρίων.
Μία τέτοια παράµετρος, που σχετίζεται µε την θερµική άνεση, είναι και η γεωθερµία
του εδάφους. Η εκµετάλλευση της γεωθερµίας είναι µια εναλλακτική πρόταση για
θέρµανση και ψύξη των κτιρίων. Εποµένως, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και µας δίνει
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε όλο και περισσότερους περιβαλλοντικούς
παράγοντες, τόσο ο όρος της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής θα διευρύνεται.
Για ποιο λόγο, όµως, θα πρέπει να εξετάσω το ενδεχόµενο να φτιάξω ένα βιοκλιµατικό
σπίτι;
• Τα βιοκλιµατικά και γενικότερα τα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων µέσα αλλά κι έξω από αυτά (η
κατανάλωση ενέργειας έχει σαν συνέπεια την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και
την ελάττωση των ενεργειακών πόρων, κάτι που επηρεάζει και τις επόµενες γενιές).
• Αν το κτίριο σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις αρχές τις βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και
λειτουργήσει ορθολογικά τότε σε κάποιο χρονικό διάστηµα (είναι ανάλογο της
επένδυσης που έχει γίνει), εξοικονοµώντας ενέργεια θα «αποδίδει χρήµατα» σε
σχέση µε τα συµβατικά κτίρια. Προκειµένου να γίνει ευκολονόητος ο προηγούµενος
ισχυρισµός θα αναφερθούµε σ’ ένα παράδειγµα από ένα κείµενο του Κ. Σ. Τσίπηρα:
«Σε συγκρότηµα δύο εφαπτόµενων µεζονετών, µονωµένων σύµφωνα µε τον
ελληνικό κανονισµό θερµοµόνωσης, συνολικής έκτασης 400 m² σε περιοχή της
Αττικής, υπολογίστηκε ότι η µέγιστη αναγκαία ισχύς θέρµανσης είναι 22Kw, ενώ
ψύξης 24kW, η δε ετησίως απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης είναι 44.000kWh και
ψύξης 25.000kWh. Το κόστος ενός συµβατικού συστήµατος θέρµανσης – ψύξης
(καλοριφέρ και κλιµατιστικά) ανέρχεται σε 16.060 ευρώ ενώ το κόστος ενός
συστήµατος µε γεωθερµική αντλία θερµότητας, µε οριζόντιο γεωθερµικό
εναλλάκτη κλειστού κυκλώµατος και ενδοδαπέδια θέρµανση ανήλθε στις 23.344
ευρώ. Το κόστος λειτουργίας του συµβατικού συστήµατος µε τιµή πετρελαίου
0,33ευρώ/λίτρο και σύµφωνα µε τα τιµολόγια της ∆ΕΗ θα ανερχόταν σε 3.236 ευρώ
το χρόνο, ενώ µε τη γεωθερµική αντλία θερµότητας το λειτουργικό κόστος είναι
1.424 ευρώ. Έτσι η επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση της επένδυσης αποσβένεται
σε οκτώ έτη».

•
•
•
•
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Μπορεί ο καθένας µας να ανάγει τα ποσά σε σηµερινά δεδοµένα (το πετρέλαιο τον
χειµώνα της περιόδου 2007-2008 κόστιζε περίπου 0,65ευρώ/λίτρο κατά µέσο όρο
και τον Ιανουάριο του 2009 κόστιζε περίπου 0,50 ευρώ/λίτρο) και να κάνει νέους
υπολογισµούς, η οποίοι δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται µόνο στη
γεωθερµία.
Κατασκευάζοντας ένα κτίριο, σύµφωνα µε τις βιοκλιµατικές αρχές, το θωρακίζουµε
προστατεύοντας έτσι από το κρύο και τη ζέστη.
Συντελούµε στη µείωση των εκποµπών CO2 που ευθύνεται για το φαινόµενο του
θερµοκηπίου.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις περιβαλλοντικές πηγές µειώνοντας παράλληλα
τα εσωτερικά φορτία.
Η κατασκευή και διαµονή µας σ’ ένα βιοκλιµατικό κτίριο µας προσφέρει εκτός από
την άνεση και ηθική ικανοποίηση για την επίτευξη όλων των προηγουµένων και
άλλων µικρότερης σηµασίας

Στους ανασταλτικούς παράγοντες της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ανήκουν ο φόβος
της επιπλέον οικονοµικής επένδυσης καθώς και η λανθασµένη αντίληψη των
περιορισµένων αρχιτεκτονικών µορφών που µπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο. Άλλες
λεπτοµέρειες όπως για παράδειγµα η θάµβωση αντιµετωπίζονται µε τη χρήση
κατάλληλων υλικών και σχεδιασµού και είναι προβλήµατα όπως εκείνα που συναντάµε
καθηµερινά και στις συµβατικές κατασκευές.
Ας βιώσουµε σ’ ένα καλύτερο κλίµα!
Πηγές:
1. Κοσµόπουλος Π., (2000) Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική
2. Κοσµόπουλος Π., (2000) Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παθητική Ηλιακή Αρχιτεκτονική για την περιοχή της Μεσογέιου
4. Ιστοσελίδα Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
5. Τσίπηρας Κ., Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κτιρίων

Εργοστάσιο εµφιάλωσης
Guillermo Hevia
Φωτογραφία Guy Wenborne

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

101

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Έργο PERCH
Παραγωγή
ηλεκτρισµού από
Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας &
Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού και
θερµότητας για
κατοικίες

άρθρο:
Συντονιστής έργου PERCH:
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας,
19 χµ. Λεωφ. Μαραθώνος
Ο

19000 Πικέρµι
www.cres.gr
Υπεύθυνη
Βασιλική Παπαδοπούλου
Tel:+30 210 66 03 310
Fax: +30 210 66 03 302
e-mail: kpapad@cres.gr
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Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/EC,
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στους
«πράσινους» παραγωγούς,
συµπεριλαµβανοµένων των οικιακών και των
µικρών επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες που
χρησιµοποιούνται σήµερα για παραγωγή
ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) & Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού
και θερµότητας (ΣΗΘ) σε µικρή κλίµακα,
δηλαδή από ιδιοκτήτες κατοικιών, αγρότες, ή
µικρές επιχειρήσεις είναι:
1. Φωτοβολταϊκά
Η ενέργεια του ήλιου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή
ηλεκτρισµού. Τα φωτοβολταϊκά ή ηλιακές
κυψέλες είναι η τεχνολογία που
χρησιµοποιείται για την µετατροπή της
ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισµό.
Συνδέοντας την κάθε κυψέλη σε module
δηµιουργούνται οι φ/β µονάδες που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή λίγων
µέχρι 100 Watt συνεχούς ρεύµατος. Το ρεύµα
που παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
τη λειτουργία εξοπλισµού αλλά και να
µετατραπεί από έναν inverter σε
εναλλασσόµενο και να διοχετευτεί στο δίκτυο.
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να
λειτουργούν αυτόνοµα. Παρ’ όλα αυτά, τα
συνδεδεµένα µε το δίκτυο συστήµατα
γνωρίζουν µεγάλη άνοδο τον τελευταίο καιρό.
Μέχρι σήµερα, σχεδόν το 90% των φ/β
κυψελών έχουν κατασκευαστεί από
κρυσταλλική σιλικόνη, η οποία βρισκόταν σε
πειραµατικό στάδιο αρκετές δεκαετίες.
Τελευταία, έχει σηµειωθεί µεγάλη
τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα και, ως
µελλοντική επιλογή, υπάρχουν επίσης οι
ονοµαζόµενες «λεπτού φιλµ» κυψέλες. Αυτές
οι κυψέλες µπορούν να παράγονται σε
χαµηλότερο κόστος, αφού είναι πολύ
λεπτότερες από εκείνες που φτιάχνονται από
κρυσταλλική σιλικόνη.
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>> Έργο PERCH

Φ/Β σύστηµα 6KW
σε κατοικία στη Βούλα
Πηγή: Data energy

Η µείωση του κόστους, που προκύπτει από την αυξανόµενη ζήτηση και την βελτιωµένη
τεχνολογία, αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια και συνεπώς τα φ/β θα
αποτελούν ανταγωνιστική τεχνολογία σε µεγάλη κλίµακα.
Το κόστος των φ/β συστηµάτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το
µέγεθος, ο τύπος της φ/β κυψέλης και η κατάσταση του κτιρίου που θα
εγκατασταθούν. Το µέγεθος του συστήµατος αποτελεί συνάρτηση της απαιτούµενης
ηλεκτρικής ενέργειας. Η πλειονότητα των οικιακών συστηµάτων εγκαθίσταται µε
χωρητικότητα ανάµεσα στο 1.5 και τα 3 kW. Οι ηλιακές πλάκες είναι πιο ακριβές από τα
συµβατικά πάνελ, και τα πάνελ που ενσωµατώνονται στην σκεπή είναι πιο ακριβά απ’
αυτά που τοποθετούνται ψηλά στην ταράτσα. Τα φ/β συστήµατα τοποθετούνται
ιδανικά στην οροφή ή στους τοίχους κτιρίων µε κλίση 90ο στο νότο, µε την προϋπόθεση
να µην υπάρχουν ψηλά κτίρια ή δέντρα που να σταµατούν την ηλιακή ακτινοβολία. Αν η
οροφή είναι στη σκιά, η παραγόµενη ενέργεια µειώνεται.
Μικρά αιολικά συστήµατα
Ο άνεµος δηµιουργείται από την άνιση θερµότητα στην επιφάνεια της γης που
προκαλείται από τον ήλιο. Οι ανεµογεννήτριες µετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε
µηχανική που τροφοδοτεί µια γεννήτρια και παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα. Οι σηµερινές
ανεµογεννήτριες είναι µεταβλητές διαιρούµενες πηγές ηλεκτρισµού. Τα πτερύγιά τους
είναι αεροδυναµικά σχεδιασµένα ώστε να απορροφούν το µέγιστο του ανέµου. Ο
άνεµος γυρίζει τα πτερύγια τα οποία περιστρέφουν έναν άξονα συνδεδεµένο µε τη
γεννήτρια που παράγει ηλεκτρισµό.
Η ηλεκτρική ισχύς των ανεµογεννητριών για οικιακές εφαρµογές κυµαίνεται συνήθως
από 500 W µέχρι 10 kW. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι µικρών αιολικών συστηµάτων: τα
αυτόνοµα και τα συνδεδεµένα µε το δίκτυο.

Υβριδικό σύστηµα 1,5 KW
ανεµογεννήτρια στο Γραµµατικό
Πηγή: Alexakis Energy

• Αυτόνοµα συστήµατα
Μικρές ανεµογεννήτριες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισµού για
φόρτιση µπαταριών µε σκοπό τη λειτουργία µικρών ηλεκτρικών εφαρµογών.
• ∆ιασυνδεδεµένα συστήµατα
Η έξοδος µιας µικρής ανεµογεννήτριας µπορεί απευθείας να συνδεθεί µε υπάρχον
δίκτυο. Η ενέργεια που παράγεται από την οικιακή ανεµογεννήτρια µπορεί να
µειώσει τις ανάγκες προµήθειας ηλεκτρισµού από το τοπικό δίκτυο. Η αξία της
ηλεκτρικής ενέργειας που η αγορά της αποφεύγεται είναι γενικά αρκετά
µεγαλύτερη από αυτή που κερδίζεται αν πουλήσουµε ενέργεια στο δίκτυο. Η
διασύνδεση µε το δίκτυο διανοµής απαιτεί υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και γι’
αυτό η ενσωµάτωση εξοπλισµού µέτρησης και ασφάλειας µπορεί να έχει υψηλό
κόστος.
Τα µικρά αιολικά συστήµατα αποτελούνται από ανεµογεννήτριες (ρότορας µε 2 ή 3
πτερύγια που κινούν έναν άξονα, µία συνδεδεµένη γεννήτρια και µία βάση που κρατά
τα πτερύγια µε πρόσωπο στον άνεµο), πύργο στήριξης (ύψους 4 ή 6 µέτρων για
οικιακές εφαρµογές) και έλεγχο φόρτισης / µετατροπέα.

Eγκατάσταση µικρών αιολικών µε
ενσωµατωµένο εξοπλισµό
µέτρησης και ασφάλειας
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Συµπαραγωγή µικρής κλίµακας
Η αρχή της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (ΣΗΘ) είναι η
βελτιωµένη απόδοση του καυσίµου. Η ίδια ποσότητα καυσίµου παράγει περισσότερη
ενέργεια. Παράλληλα, χάνεται λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση µε τις συµβατικές
µονάδες παραγωγής, αφού η παραγόµενη θερµότητα από την καύση για την παραγωγή
ηλεκτρισµού δεσµεύεται και χρησιµοποιείται για θέρµανση χώρων, νερού ή για ψύξη.
Με την συµπαραγωγή επιτυγχάνεται µέχρι και 90% εξοικονόµηση ενέργειας που
σηµαίνει ότι µόνο ένα 10% από το καύσιµο που χρησιµοποιείται µετατρέπεται σε
απώλεια ενέργειας.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Έργο PERCH

Οι εγκαταστάσεις συµπαραγωγής έχουν διαφορετικά µεγέθη, που κυµαίνονται από
ηλεκτρική ισχύ µικρότερη των 5 kWe (π.χ για µονοκατοικία) µέχρι 500 MWe (πχ για
τηλεθέρµανση ή βιοµηχανική συµπαραγωγή). Οι µονάδες παραγωγής βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση από τον χρήστη. Αυτό µειώνει τις απώλειες δικτύου στο ελάχιστο και
προσφέρει οικονοµικά οφέλη σε αυτούς που λειτουργούν την εγκατάσταση. Σ΄αυτήν
την αποκεντρωµένη παραγωγή, πολλές φορές παράγεται περισσότερη ηλεκτρική
ενέργεια από την απαιτούµενη. Η περίσσεια ηλεκτρισµού µπορεί να πουληθεί στο
τοπικό δίκτυο ή να δοθεί σε άλλο πελάτη µέσω του συστήµατος διανοµής.
∆ιάφορες τεχνολογίες µπορούν να εφαρµοστούν για την συµπαραγωγή ηλεκτρισµού
και θερµότητας, όπως ατµοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι, συνδυασµένου κύκλου
(αεριοστρόβιλοι και ατµοστρόβιλοι), µηχανές ντίζελ και otto µαζί µε τους
«ανερχόµενους µικρο-στροβίλους», τις κυψέλες καυσίµου, τις µηχανές stirling, που
περισσότερο χρησιµοποιούνται για ΣΗΘ.

Μονάδες συµπαραγωγής στην
κλίµακα ισχύος 1 – 5 kWe

άρθρο:
Συντονιστής έργου PERCH:
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας,
19Ο χµ. Λεωφ. Μαραθώνος
19000 Πικέρµι
www.cres.gr
Υπεύθυνη
Βασιλική Παπαδοπούλου
Tel:+30 210 66 03 310
Fax: +30 210 66 03 302
e-mail: kpapad@cres.gr
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Είναι πολύ σηµαντικό για τους µελλοντικούς κατόχους συστηµάτων παραγωγής
ηλεκτρισµού από ΑΠΕ & ΣΗΘ µικρής κλίµακας (ιδιοκτήτες κατοικιών, αγρότες, ή µικρές
επιχειρήσεις) να έχουν πρόσβαση σε έγκυρη πληροφορία και να γνωρίζουν το θεσµικό
πλαίσιο για την υλοποίηση της εγκατάστασής τους.
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
για τη διάδοση των ανανεώσιµων πηγών και της εξοικονόµησης ενέργειας, συντονίζει
το έργο PERCH: “Παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες”, που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Tο έργο PERCH διαπραγµατεύεται
θέµατα διασύνδεσης (τεχνικά, συµβολαίων, τιµών και µέτρησης) για παραγωγή
ηλεκτρισµού µε ΑΠΕ και ΣΗΘ µικρής κλίµακας για κατοικίες και µικρές επιχειρήσεις
στις χώρες – µέλη και τις υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οµάδα
εργασίας συµµετέχουν ενεργειακά κέντρα ή εταιρείες που ασχολούνται µε την
ενέργεια από την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Γερµανία και την Πορτογαλία.
Στην ιστοσελίδα του έργου www.home-electricity.org, εκτός από πληροφορία σε
χάρτες για την Ευρώπη των 25 και τις υποψήφιες χώρες, παρουσιάζονται:
➢ Τεχνολογικοί οδηγοί
Περιγραφή τεχνολογίας φ/β, ΣΗΘ και αιολικών για µικρής κλίµακας εφαρµογές
➢ Βέλτιστες πρακτικές
Οι πιο επιτυχηµένες, διασυνδεδεµένες µε το δίκτυο, εφαρµογές µε τεχνικές
πληροφορίες και φωτογραφίες
➢ Οδηγίες και διαδικασία διασύνδεσης
Περιγράφονται οι συνήθεις διαδικασίες επιθεώρησης και έγκρισης µαζί µε θέµατα
ασφάλειας και ποιότητας ισχύος
➢ Υποστηρικτικά σχήµατα και κίνητρα
Περιγραφή των επιλογών και των επιδοτήσεων σε κάθε χώρα
➢ Κατάλογοι µε υπεύθυνους επικοινωνίας σε φορείς

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα
για την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος της κατηγορίας
µεγαβάττ καθώς και νέες
τεχνολογίες και προϊόντα
κυριεύουν τον κόσµο.
Στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ αλλά
και στην Ασία
κατασκευάζονται όλο και
µεγαλύτερα εργοστάσια.
Βιοµηχανίες παραγωγής
κυψελών και πλαισίων
(πάνελ) αλλά και
ετοιµοπαράδοτων µονάδων
παραγωγής κυριαρχούν όλο
και περισσότερο την διεθνή
αγορά. Υπάρχει ζήτηση
κυρίως για ετοιµοπαράδοτες
λύσεις Turn-Key-Solutions
κατά την παραγωγή άµορφων
πάνελ.

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.: 0049 30 20453102
6934167646
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Φωτοβολταϊκές τάσεις 2008
Καινοτοµίες και τεχνολογίες,
µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος της κατηγορίας µεγαβατ

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Φωτοβολταϊκές
τάσεις 2008

Εργοστάσιο παραγωγής λεπτής
ταινίας (thin film) Baar" (4,8 MW)
της EPURON GmbH.

SunFab- Τεχνολογικό Κέντρο
της Applied Materials.
Πηγή: EPURON GmbH

Στα πλαίσια της Intersolar 2008 προσκαλεί το 4. PV Industry Forum στις 10 και
11 Ιουνίου 2008 στο Μόναχο επιχειρηµατίες, εταιρίες υπηρεσιών και
προµηθευτές του φωτοβολταϊκού τοµέα σε ένα διήµερο εξειδικευµένο συνέδριο.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται φωτοβολταϊκά εργοστάσια µεγάλης
ισχύος της κατηγορίας των Megawatt, νεότερες εξελίξεις για την ανάπτυξη
µονάδων αλλά και καινοτοµίες στο τοµέα των άµορφων πλαισίων (πάνελ). Μια
παράλληλη εκδήλωση του πλούσιου προγράµµατος της Intersolar στο Μόναχο
πρόκειται να ασχοληθεί µε δυνατότητες ανάπτυξης εργοστασίων µεγάλης
κλίµακας στις ΗΠΑ. Ο Solarserver λειτουργεί ως επίσηµο πρακτορείο ενηµέρωσης
και των δύο αυτών εκδηλώσεων και θα παρουσιάσει στο Solar-Report 5/2008 τις
επίκαιρες τάσεις της αγοράς των άµορφων πάνελ στις ΗΠΑ.
∆ιεθνής προέλαση των άµορφων
Η τεχνολογία των άµορφων πλαισίων (πάνελ), η οποία χαρακτηρίζεται από την
εξοικονόµηση των υλικών κατασκευής, αναπτύχτηκε κατά τα τελευταία χρόνια
και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και εδραιώνει την ηγετική της θέση
έναντι της τεχνολογίας των κρυσταλλικών πάνελ, η οποία µας επιτρέπει την
κατασκευή άµορφων πλαισίων ανάµεσα σε δυό επιφάνειες µε πάχος µικρότερο
από ένα mikrometer.
Άµορφα πλαίσια θα καλύπτουν στα επόµενα χρόνια το 20% της παγκόσµιας
αγοράς.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς κέντρων έρευνας περίπου 100 εταιρείες ασχολούνται
σε όλο τον κόσµο µε την παραγωγή άµορφων πλαισίων (πάνελ) µε διάφορες
τεχνολογίες και τεχνικές και διάφορα υλικά. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.
Είναι εµφανέστατο σε όλους τους ειδικούς ότι εταιρείες από τον τοµέα της
ηλεκτρονικής εστιάζουν κατά τα τελευταία χρόνια την προσοχή τους σε
τεχνολογίες ηµιαγωγών και πλάσµατος. Ιδιαίτερα εταιρίες κατασκευής µονάδων
παραγωγής όπως η Applied Materials και η Schweizer Oerlikon-Konzern
απευθύνονται πλέον σε µελλοντικούς κατασκευαστές άµορφων πλαισίων (πάνελ)
και προσπαθούν να τους προσφέρουν ετοιµοπαράδοτες λύσεις, πράγµα που
σηµαίνει αποφυγή εξόδων για τον σχεδιασµό και την εγκατάσταση των
παραγωγικών µονάδων. Η ιαπωνική εταιρία κατασκευής κυψελών Sharp επενδύει
επίσης στην µελλοντική τεχνολογία άµορφων πλαισίων. Η Sharp, όπως
γνωρίζουµε, είναι κατασκευαστής οθονών LCD και µπορεί εύκολα να
εκµεταλλευτεί την εµπειρία της στον τοµέα αυτό και για την παραγωγή άµορφων
επιφανειών και πλαισίων. Το ίδιο ισχύει και για την SANYO και την Kaneka, οι
οποίες εξετάζουν τη δυνατότητα επέκτασής τους στην παραγωγή των άµορφων
πλαισίων.
Βιοµηχανοποίηση της τεχνολογίας άµορφων πλαισίων: το επόµενο βήµα
ανταγωνισµού στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσει κανείς ότι και οι µεγαλύτεροι κατασκευαστές
παραδοσιακών κυψελών µε βάση την τεχνολογία πυριτίου δραστηριοποιούνται
πλέον στη τεχνολογία άµορφων πλαισίων, όπως π. χ. η Q-Cells, µία από τις
µεγαλύτερους προµηθεύτριες κυψελών στο κόσµο. Ανακοινώσεις της Applied
Materials και άλλων προµηθευτών πως θα προσφέρουν ετοιµοπαράδοτες λύσεις,
οι οποίες θα οδηγήσουν σε πτώση της τιµής παραγωγής έως και ένα δολάριο ανά
Watt Peak προκαλούν µεγάλο ενδιαφέρουν νέων επενδυτών στην αγορά. Τα
επόµενα δυο χρόνια θα εγκατασταθούν µόνο στην Ταϊβάν οκτώ νέα εργοστάσια
παραγωγής φωτοβολταϊκών. Τόσο η Applied Materials όσο και η Oerlikon Solar
υπολογίζουν µε ένα µεγάλον αριθµό πελατών από όλο τον κόσµο. Και οι δυο
κατασκευαστές παραγωγικών µονάδων αναπτύσσονται ραγδαία. Έτσι για
παράδειγµα η Applied Materials εξαγόρασε το 2008 την Baccini S.p.A., έναν
αξιόλογο προµηθευτή παραγωγικών συστηµάτων για την κατασκευή κυψελών
από πυρίτιο. «Αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση
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του σκοπού µας να γίνουµε ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές της ηλιακής
βιοµηχανίας» δήλωσε ο Mike Splinter, πρόεδρος του ∆.Σ. της Applied Materials.
Σκοπός της εταιρίας δεν είναι απλώς η µείωση του κόστους παραγωγής πλαισίων
(πάνελ) λεπτής µεµβράνης και πλαισίων πυριτίου, αλλά και η µείωση της χρήσης
υλικών (γραµµάριο ανά βαττ παραγόµενης ενέργειας) και κατ’ αυτόν τον τρόπο η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ηλιακής ενέργειας έναντι της συµβατικής
ηλεκτρικής ενέργειας.

>> Φωτοβολταϊκές
τάσεις 2008

Νέες διαστάσεις στη φωτοβολταϊκή
παραγωγή: Το σύστηµα της Applied Materials
για την παραγωγή ηλιακών κυψελών (engl.
plasma enhanced chemical vapour
deposition, PECVD)
∆ιεθνής τάση: Ενσωµατωµένες παραγωγικές µονάδες
Στο πελατολόγιο της Appplied Materials ανήκουν µεταξύ άλλων η κινεζική XinAoGruppe, Brilliant 234 – µία κατά 100% θυγατρική της Q-Cells, και η Maliubu, µια κοινή
εταιρία της Schüco και της E.ON. Η Maliubu θέλει µε µια εντελώς αυτοµατοποιηµένη
παραγωγική µονάδα της Applied Materials να πετύχει την ενσωµάτωση των
φωτοβολταϊκών πλαισίων στη στέγη και να εξασφαλίσει µια πολύ καλή σχέση τιµής και
απόδοσης. Επίσης η Investor Good Energies (Amsterdam) και η Norsun AS (Oslo)
ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά. Μαζί µε την Sunfilm AG ίδρυσαν µια κοινή
εταιρία µε έδρα στο Großröhrsdorf της Σαξωνίας. Η Sunfilm θα παράγει µε µία
παραγωγική διαδικασία της Applied Materials Tandem-Thin Film πλαίσια των 5,7 τµ.
Στις 15-05-2008 η Sunfilm ανακοίνωσε της ίδρυση µιας δεύτερης παραγωγικής
µονάδας µε τεχνολογία της Applied Materials, η οποία θα µπει σε λειτουργία σε ένα
περίπου χρόνο και θα έχει δυναµικότητα περίπου 102 Megawatt. Σύµφωνα µε
πληροφορίες της Applied Materials θα εγκατασταθούν οκτώ µονάδες µε συνολική
παραγωγή 350 MW. Οι µισές είναι ήδη σε λειτουργία. Επίσης υπογράφτηκε συµβόλαιο
στις αρχές του 2008 για µονάδες συνολικής παραγωγής ενός Gigawatt.
Η Applied Materials παρουσίασε µία µονάδα παραγωγής άµορφων πλαισίων µε το
όνοµα "Applied SunFab" τον Σεπτέµβριο του 2007. Τα υποστρώµατα που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν τέσσερις φορές µεγαλύτερα από τα συνηθισµένα σηµερινά. Η
παραγωγική γραµµή της Applied SunFab Line προσπαθεί να τυποποιήσει την
παραγωγή, έτσι ώστε να υπάρχουν παγκόσµια στάνταρ και να συµπιεστούν τα έξοδα
παραγωγής ανά Watt.
Φωτοβολταϊκό συνέδριο και έκθεση στο Μιλάνο. Η παραγωγική γραµµή ταιριάζει τόσο
σε κυψέλες µίας επιφάνειας όσο και σε πλαίσια διπλής επιφάνειας (single ή tandem
junction) και µπορεί να έχει µια ισχύ έως και 75 Megawatt (MW) ετησίως.

Στη φωτογραφία η µελλοντική παραγωγή της Sunfilm AG. Η παραγωγική γραµµή της
Applied SunFab-Produktionslinie (αριστερά στη φωτογραφία) που χρησιµοποιεί
υποστηρίγµατα τέσσερις φορές µεγαλύτερα από τα συνηθισµένα σηµερινά.
Τα προτερήµατα των στηριγµάτων των 5,7 τµ πιστεύει η XinAo και η Sunfilm ότι θα
µπορέσουν να µειώσουν τα έξοδα παραγωγής και συναρµολόγησης. «Η χρήση
των µεγάλων υποστηριγµάτων θα µας οδηγήσει σε φτηνότερες λύσεις», δήλωσε ο κ.
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>> Φωτοβολταϊκές
τάσεις 2008

Franz Janker, διευθυντής της Applied Materials, κατά την υπογραφή της συνεργασίας
µε την κινεζική XinAo-Gruppe.
Επίσης και η Oerlikon Solar επεκτείνεται γρήγορα στην παγκόσµια αγορά. Με ένα
πελατολόγιο από τον κατασκευαστικό τοµέα και από εταιρίες που συµπληρώνουν την
παραγωγική φάση (Ramp up) αλλά και µία παραγωγή περισσότερων από 300.000
πλαίσια διεκδικεί και η Oerlikon Solar τη θέση της σε µία αγορά άµορφων, που
εξαπλώνεται ραγδαία. Η εταιρία ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2008 τον διπλασιασµό
της παραγωγής στο εργοστάσιο Trübbach στην Ελβετία.
Το Σεπτέµβριο του 2007 η Oerlikon Solar παρουσίασε στην αγορά την MicromοrphTandemzelle. Αυτή η νέας κλίµακας παραγωγή προσφέρει έναν υψηλότερο βαθµό
απόδοσης από ό,τι τα άµορφα πλαίσια της προηγούµενης παραγωγής και θα οδηγήσει
σε µία γρήγορη ανάπτυξη της παραγωγής.
Το Micromorph Tandem είναι ένα βασικό υλικό που θα οδηγήσει στην συµπίεση των
εξόδων παραγωγής. «Σκοπός µας είναι τα έξοδα παραγωγής να είναι όπως και στις
συµβατές τεχνολογίες (grid parity) έως το 2010», γνωστοποίησε η επιχείρηση.
Η ersol και η SCHOTT συνεργάζονται για την ανάπτυξη άµορφων κυψελών. Η Inventux
αρχίζει επίσης την παραγωγή στο Βερολίνο και η CMC παράγει ήδη στην Taiwan

Η TCO της Oerlikon κατά την
διάρκεια παραγωγής άµορφων
πλαισίων.

Η ersol Thin Film GmbH (Erfurt), µία θυγατρική της ersol Solar Energy AG, παράγει ήδη
µε εγκαταστάσεις της Oerlikon και από τον Ιανουάριο του 2008 εµπορεύεται ήδη αυτά
τα πλαίσια. Η ersol έκλεισε συµβόλαιο συνεργασίας µε την SCHOTT Solar GmbH
(Alzenau), για να αναπτύξουν επιπλέον την τεχνολογία mikromorph άµορφων
κυψελών. Οι δυο εταιρίες αποβλέπουν µε τον συντονισµό και την κοινή έρευνα και
ανάπτυξη να καταφέρουν γρήγορα να προσφέρουν ένα ώριµο προϊόν και έτσι να
κατοχυρώσουν µια ηγετική θέση στη αγορά των µικροκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών.
Η εταιρία SCHOTT συνεργάζεται µε την ersol και επένδυσε στην Ιένα 60 εκατοµµύρια
Ευρώ για την ίδρυση ενός εργοστασίου παραγωγής πλαισίων (πάνελ) ηλεκτρικής
ενέργειας τεχνολογίας λεπτών µεµβρανών.
Την άνοιξη του 2007 ιδρύθηκε η Inventux Technologies AG µε έδρα παραγωγής το
Βερολίνο. Η Inventux θα επενδύσει 49 εκατοµµύρια Ευρώ σε µία µονάδα παραγωγής
για φωτοβολταϊκά πλαίσια. Από το φθινόπωρο του 2008 υπολογίζεται πως θα παράγει
275.000 πλαίσια κάθε χρόνο µε συνολική ισχύ 33 Megawatt. Κατά την παραγωγική
διαδικασία θα χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη το πυρίτιο σε µορφή γυαλιού Silan και θα
είναι έως και 100 φορές λεπτότερο από ό,τι στις σηµερινές κρυσταλλικές τεχνολογίες.
Νόµιµος εταίρος για την παραγωγή θα είναι η ελβετική Oerlikon Solar.

Η SCHOTT Solar σε µικρή µονάδα
παραγωγής άµορφων στο
Putzbrunn κοντά στο Μόναχο.

Με την CMC Magnetics Corp. άρχισε ο πρώτος πελάτης της Oerlikon Solar στην Ασία
την παραγωγή. Η ετοιµοπαράδοτη παραγωγική γραµµή των 40 Megawatt µεταφέρθηκε
κατά τους προηγούµενους µήνες από το Trübbach της Ελβετίας στην Taiwan,
συναρµολογήθηκε και προβλέπεται να αρχίσει τη λειτουργία της στις 17-4- 2008.
Επιτυχηµένες γερµανικές εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων:
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις µετεξελίσσονται σε παγκόσµιους παίκτες
Ακόµη και οι µικροµεσαίες εταιρίες στη Γερµανία µπαίνουν στο παιγνίδι για ανεύρεση
καινούργιων αγορών στο φωτοβολταϊκό τοµέα. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στον καλύτερο
δρόµο σαν προµηθευτές µονάδων παραγωγής στις παγκόσµιες αγορές η centrotherm
photovoltaics AG (Blaubeuren bei Ulm) και η Anlagenbauer Roth & Rau AG (HohensteinErnstthal). Η centrotherm photovoltaics AG ως προµηθευτής τεχνολογίας για
κατασκευαστές κυψελών και πυριτίου ίδρυσε µια θυγατρική στην Taiwan και
εγκαινίασε επίσης ένα τεχνολογικό κέντρο για λεπτές µεµβράνες (THIN FILM) µε µία
πιλοτική µονάδα για λεγόµενη γραµµή CIGS (Kupfer-Indium- Diselenid), µια τεχνολογία
προς το παρόν µε τον µεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης, που κυµαίνεται στο
εργαστήριο στο περίπου 19,9 %.
Η κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών παραγωγικών µονάδων Roth & Rau άνοιξε στα τέλη
του 2007 µία νέα µονάδα µε επιπλέον δυνατότητες για το κύριο προϊόν της, τις
κυψέλες µε αντικατοπτρική επίστρωση της σειράς SiNA. Σήµερα η Roth & Rau κατέχει
ηγετική θέση διεθνώς όσον αφορά την παραγωγή µονάδων αυτοµατοποιηµένης
παραγωγής κρυσταλλικών κυψελών πυριτίου µε αντικατοπτρική επίστρωση.

112

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

Ποια τεχνολογία λεπτών µεµβρανών Thin Film και ποιες τεχνικές παραγωγής θα
επιβληθούν µελλοντικά στο διεθνές στερέωµα θα εξαρτηθεί, σύµφωνα µε ένα άρθρο
του περιοδικού PHOTON, όχι από την ποιότητα των µονάδων και τις τιµές. ∆ιότι η
ανάπτυξη της παραγωγής λεπτών µεµβρανών µπορεί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόµο
που ακολούθησε η τεχνολογία της Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή ως γνωστόν
επιβλήθηκε το λειτουργικό σύστηµα µε το γρηγορότερο κέρδος στις αγορές και όχι το
καλύτερο λειτουργικό σύστηµα, όπως αναφέρει το περιοδικό Photon. Ο αγώνας
δρόµου για τις τεχνολογίες λεπτών µεµβρανών δεν έχει κριθεί ακόµη. Κάποιος ωστόσο
πρόκειται να είναι ο νικητής.
Η First Solar πρώτη ανάµεσα σε παραγωγούς λεπτών µεµβρανών
Η επιτυχία της First Solar – µιας κατασκευάστριας άµορφων κυψελών σε βάση του
Cadmium-Tellurid – αποτελεί µια απόδειξη για την σηµασία της τεχνολογίας Thin Film.
Η εταιρία ανήλθε κατά το 2007 µε παραγωγή 200 Megawatt στην πέµπτη θέση
παγκοσµίως. Καµιά άλλη κατασκευάστρια άµορφων δεν πέτυχε ούτε κατά προσέγγιση
τους αριθµούς της αµερικάνικης εταιρείας µε ένα εργοστάσιο στην Frankfurt/Oder.
Τα πλαίσια (πάνελ) της εταιρίας προτιµώνται διεθνώς και χρησιµοποιούνται συνήθως
σε µονάδες µεγάλων αποδόσεων, όπως π.χ. η COLEXON Energy AG, η οποία έφτιαξε
µια µονάδα στο Hassleben του κρατιδίου Brandenburg, µια από τις µεγαλύτερες
µονάδες στέγης µε ισχύ 4,6 MWp.

Μοντέλο µιας ολοκληρωµένης
µονάδας παραγωγής ηλιακού
πυριτίου της centrotherm

Εργοστάσιο επίστρωσης ηλιακών
κυψελών SiNA_L της Roth & Rau

Επίσης στο µεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στο "Waldpolenz" των 40 MW, στο οποίο
η juwi-Gruppe από το Mainz εγκατέστησε περίπου 550.000 πλαίσια (πάνελ) της First
Solar, τα οποία παράγονται στη Frankfurt / Oder. Αλλά και η EPURON GmbH (Hamburg)
εγκατέστησε συνολικά κατά το παρελθόν έτος 15 Megawatt της First Solar. Στο Baar
εγκατέστησε η EPURON τον ∆εκέµβρη του 2007 µε συνολικά 4,8 Megawatt ένα από τα
10 µεγαλύτερα εργοστάσια διεθνώς.
Άµορφα της First Solar.

Μεγάλα φωτοβολταϊκά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία
Aktuell ist in Deutschland sogar nahezu die Hälfte der weltweiten Hoch-leistungsPhotovoltaikanlagen in Betrieb. Der Solarserver berichtete über diese Entwicklung im
Januar 2008 unter der Überschrift "Große Photovoltaik-Kraftwerke: 100 %
durchschnittliches Wachstum seit 2005".
Τα 80% όλων των µεγάλων φωτοβολταϊκών εργοστασίων βρίσκονται στην Ευρώπη, η
οποία κατέχει και την πρώτη θέση στον κόσµο. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέχουν
αντιστοίχως οι ΗΠΑ και η Ασία. Στην Ευρώπη εµφανίζεται ως η δυναµικότερη αγορά η
γερµανική, η οποία παρουσιάζει κατά τα τελευταία 10 χρόνια σταθερούς ρυθµούς
αύξησης. Προς το παρόν στην Γερµανία βρίσκονται σχεδόν τα µισά διασυνδεδεµένα
εργοστάσια στον κόσµο. Βλέπε σχετικό άρθρο στον Solarserver µε τον τίτλο "Große
Photovoltaik-Kraftwerke: 100 % durchschnittliches Wachstum seit 2005".
"Ηλιακά Gigawatts στις ΗΠΑ" - Ωρίµασε η αγορά στη Βόρεια Αµερική
για µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη;
Μόνο το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει στην Βόρεια Αµερική. Οι άνθρωποι αυτοί
καταναλώνουν το 26 % της παγκόσµιας ενέργειας, πράγµα που κοστίζει παραπάνω
από 450 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. Εδώ όµως υπάρχει και το µεγαλύτερο
δυναµικό για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως αέρας στη Βόρεια Ντακότα και στην
έρηµο της Mojave. Αυτή η περιοχή απλώνεται από την Καλιφόρνια έως την Αριζόνα και
έχει τον υψηλότερο δείκτη ηλιοφάνειας στον κόσµο. Τα θέµατα του συµποσίου "Solar
Gigawatts for North America" είναι τα φωτοβολταϊκά, τα θερµικά (ηλιακά) εργοστάσια,
η ηλιακή θέρµανση και ψύξη και το κτίσιµο σπιτιών µε εκµετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας. Η εκδήλωση γίνεται για πρώτη φορά εντεύθεν του Ατλαντικού και την
οργανώνουν η Solar Promotion GmbH και η σύµβουλος επιχειρήσεων eclareon GmbH
και µας µιλούν για τις τάσεις στην αγορά αλλά και για το πολιτικό πλαίσιο.
Στο συµπόσιο στις 11 Ιουνίου στο Μόναχο θα συζητηθούν ερωτήµατα σχετικά
µε το πώς και εάν η άφθονη ανανεώσιµη ενέργεια µπορεί να καλύψει τις ανάγκες και
πώς θα αναπτυχθεί η αγορά και η αυξανόµενη ζήτηση στις ΗΠΑ. Προς το παρόν
όµως γίνεται συζήτηση κυρίως για τα δάνεια και τους φόρους. Ο νέος πρόεδρος των
ΗΠΑ θα µπορούσε να συµβάλει, ώστε να ξυπνήσει ο γίγαντας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Το πάρκο στο Baar.
Πηγή: First Solar EPURON GmbH

Φωτοβολταϊκό πάρκο 8,22
Megawatt (MW) στην Alamosa
(Coloradο). Πηγή: Xcel
Energy; Sun Edison LLC.

Εργοστάσιο µε τεχνολογία
παραβολική της "Nevada Solar
One" στην έρηµο Mojave.
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>> Φωτοβολταϊκές
τάσεις 2008

Αλλαγή τρόπου σκέψης σχετικά µε την εξασφάλιση ενέργειας:
Το ηλιακό ρεύµα κερδίζει σε σηµασία
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ειδικά η ηλιακή κερδίζουν έδαφος στις ΗΠΑ και
επιδοτούνται σε πολλά επίπεδα. Πολλές Πολιτείες εφαρµόζουν διάφορα ηλιακά
προγράµµατα, επίσης δηµιουργούνται αρκετές καινοτόµες εταιρείες στο χώρο. Η
αγορά ηλιακής ενέργειας και θέρµανσης αρχίζει να οργανώνεται. Μεγάλοι
ενεργειακοί παράγοντες, όπως η Southern California Edison (SCE),
δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά. Άλλοι φορείς σχεδιάζουν ηλιοθερµικά
εργοστάσια, όπως για παράδειγµα η Pacific Gas και Electric. Μόνον η SCE θα
επενδύσει κατά τα επόµενα χρόνια περίπου 550 εκ. δολάρια σε ηλιακές
εγκαταστάσεις. Ένα µεγάλο φωτοβολταϊκό πρόγραµµα ετοιµάζεται, που θα απλώνεται
σε 6 εκ. τετραγωνικά µέτρα σε στέγες. Η SCE θέλει να εγκαταστήσει ένα εργοστάσιο
ισχύος ενός Megawatt. Ετσι σύντοµα θα πλησιάσουµε τα 250 Megawatt σε
βιοµηχανικές στέγες.
Ο διευθυντής της Edison
John E. Bryson θέλει να
εγκαταστήσει σε µεγάλες
στέγες.
Southern California Edison

Η SCE είναι πεπεισµένη πως το δικό της πρόγραµµα θα βοηθήσει στην υλοποίηση της
οικολογικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καλιφόρνια, όπως το " Million
Solar Roofs Programme", το οποίο επιδοτεί δίφορα PV-Προγράµµατα έως το 2017. Η
πρωτοβουλία της SCE υποστηρίζει την αποτροπή των κλιµατολογικών µεταβολών αλλά
και την επίτευξη του στόχου παραγωγής ενέργειας έως το 2010 µέχρι και 10 % από
ανανεώσιµες πηγές.
Η Καλιφόρνια πρωτοπόρος της αµερικανικής φωτοβολταϊκής αγοράς.
Η φωτοβολταϊκή αγορά έχει τεράστιο δυναµικό ανάπτυξης. Στην πρωτοπόρα της
φωτοβολταϊκής αγοράς Καλιφόρνια µε την πολιτική της επιδότησης εγκατασταθήκαν
το 2007 περίπου 100 MW. Ως µέτρο σύγκρισης όµως αναφέρουµε ότι στη Γερµανία
εγκαταστάθηκαν κατά το παρελθόν έτος περισσότερα από ένα Gigawatt. Ο
κυβερνήτης κ. Schwarzenegger έχει µέχρι το 2017 ως στόχο τα 3.000 MW και αυτό
σηµαίνει επιδοτήσεις των 3,2 δισ. δολαρίων. Στο New Jersey η κυβέρνηση έχει ως
στόχο να πετύχει χωρίς επιδοτήσεις µέχρι το 2020 έως 22,5 % από ανανεώσιµες
πηγές. Και άλλες Πολιτείες, όπως η Νέα Υόρκη, η Αριζόνα, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ
και η Μασσαχουσέτη, έχουν δηµιουργήσει προγράµµατα επιδότησης.
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>> Φωτοβολταϊκές
τάσεις 2008

Ηλιακά θερµικά εργοστάσια στην έρηµο – παραγωγή ενέργειας της τάξης
των Gigawatt
Όχι µόνο τα φωτοβολταϊκά αλλά και γιγαντιαία θερµικά εργοστάσια µπαίνουν στην
υπηρεσία κάλυψης των τεράστιων ενεργειακών αναγκών στις ΗΠΑ. Οι µεγάλες εταιρίες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Καλιφόρνιας ανακοίνωσαν πρόσφατα την ίδρυση
εργοστασίων ισχύος πάνω από 2.000 µεγαβάτ. Το πρόσφατο νοµικό πλαίσιο (federal
energy bill) προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές, ωστόσο δεν είναι εξασφαλισµένη η εφαρµογή των µέτρων.
Μολονότι τα σχέδια για πολλά γιγαβάτ έχουν δηµοσιοποιηθεί ήδη, θα χρειασθεί
µάλλον πολύς χρόνος ακόµη, µέχρι να πραγµατωθούν.
Η ηλιακή θέρµανση και ψύξη στα σπάργανα, νέα αγορά στον ορίζοντα.
Η συµβατική ηλιακή θέρµανση γνώρισε µεγάλη ακµή στις ΗΠΑ κατά την δεκαετία του
1980, παρά τις φαινοµενικά ιδεώδεις συνθήκες ωστόσο, δεν µπόρεσε να επιβληθεί.
Τώρα όµως τα πράγµατα αλλάζουν ραγδαία, τονίζουν οι διοργανωτές της "SolarGigawatts" και αναµένουν µια ετήσια ανάπτυξη περίπου 50 %. Με ποιον τρόπο όµως η
πολιτική βούληση θα στηρίξει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και ποιες επιπτώσεις
θα έχει, θα συζητηθεί επίσης στα πλαίσια του συµποσίου.

Επιµέλεια: Τσόγιας Γρηγόριος
Mετάφραση: Καψάλης Αχιλλέας, Τσόγιας Γρηγόριος
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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

8-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
®

S.A.

> Λασκαράτου 5, 111 41, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210/22.81.525, Fax: 210/2283205
e-mail: info@interguide.gr, www.interguide.gr

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

άρθρο:
Γιώργος Φουντής
Μηχανικός Μεγάλων Έργων
Alumil

Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες και απαιτητικές εφαρµογές των συστηµάτων προφίλ
αλουµινίου είναι η κατασκευή στεγάστρων και εν γένει υπό κλίση χωροπετασµάτων.
Συστήµατα αυτού του είδους κατασκευάζονται από διάφορα υλικά πέραν του
αλουµινίου, όπως χάλυβα ή δοµική ξυλεία, παρ΄ όλα αυτά οι επιστεγάσεις µε φορείς
από συστήµατα αλουµινίου προβάλλουν ως οι πλέον διαδεδοµένες λύσεις καθώς:
1. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία προδιαµορφωµένων διατοµών (προφίλ) µε προβλεπόµενη
συµπεριφορά
2. Οι διατοµές αλουµινίου παρέχουν βέλτιστο συνδυασµό αντοχής και βάρους υλικού
– τα συστήµατα αλουµινίου εν γένει αποκαλούνται «ελαφρά».
3. Τα κράµατα αλουµινίου παρέχουν σταθερότητα µηχανικής συµπεριφοράς.
4. Η διάβρωση του υλικού είναι ελάχιστη σε σχέση µε τα υπόλοιπα διαθέσιµα για
αυτές τις εφαρµογές υλικά.
5. Η τεχνολογία παρέχει µεγάλη ποικιλία χρωµατισµών και επιφανειακών
φινιρισµάτων των προφίλ.
6. Τα συστήµατα αλουµινίου παρέχουν ευκολία εφαρµογής, διαθεσιµότητα υλικού και
βεβαίως συµφέρουσες οικονοµοτεχνικά λύσεις.
Πέραν των θετικών αυτών χαρακτηριστικών θα πρέπει οι φορείς που εµπλέκονται στον
σχεδιασµό, την κατασκευή και χρήση τέτοιων συστηµάτων να έχουν υπόψιν τους
ορισµένες σηµαντικές παραµέτρους που θα πρέπει να εξετάζονται. Συγκεκριµένα:

120

ÙÂ‡¯Ô˜ 5



ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

1. Γεωµετρία.
Τα συστήµατα επιστεγάσεων είναι ίσως τα µοναδικά συστήµατα µε τα οποία
κατασκευάζονται στερεοί όγκοι και όχι απλώς πλαίσια ή κάνναβοι πλήρωσης
επιφανειών. Πέραν των απλών µονόριχτων ή δίριχτων στεγάστρων, τα συστήµατα αυτά
είναι ιδεώδη για των κατασκευή πολύριχτων στεγάστρων, θόλων, σύνθετων
κατασκευών τύπου wintergarten κ.α. καθώς η ύπαρξη προφίλ και συγκεκριµένων
εξαρτηµάτων εξασφαλίζει και προβλεπόµενη συµπεριφορά της κατασκευής. Πρέπει
βέβαια να εκπονείται λεπτοµερής µελέτη ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρµογή
των υπαρχόντων προφίλ και εξαρτηµάτων για την υλοποίηση των αρχιτεκτονικών
απαιτήσεων. Στα πλαίσια αυτής της µελέτης θα πρέπει να οριστικοποιείται η
πυκνότητα του κανάβου, η ύπαρξη και σε ποιόν αριθµό ανοιγµάτων, η µέθοδος
εξαερισµού, ο τρόπος σκίασης και εν γένει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, οι
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συστηµάτων.

>> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

2. Πεδίο εφαρµογής – Φέρουσα ικανότητα υποβάθρου
Τα στέγαστρα είναι κατασκευές που µπορούν να τοποθετηθούν είτε κατά την
ανέγερση ενός οικοδοµήµατος, είτε και σε δεύτερο χρόνο υπό την έννοια της
προσθήκης ή τροποποίησης χρήσης ενός χώρου. Παρόλο που χαρακτηρίζονται ως
«ελαφρά συστήµατα κάλυψης»,συνήθως το βάρος µίας κατασκευής αυτού του είδους
ανέρχεται σε εκατοντάδες κιλά και µερικές φορές σε τόνους. Συνυπολογίζοντας τα
φορτία ανέµου συνάγεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται από πλευράς φέρουσας
ικανότητας ο χώρος στον οποίον θα εδράζεται µία τέτοια κατασκευή, ειδικότερα δε
στην δεύτερη περίπτωση των προσθήκης να γίνονται και οι απαραίτητες δοµικές
επεµβάσεις.
3. Στεγανοποίηση
Ιδιαίτερες είναι οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την παροχή στεγανότητας έναντι του αέρα
και του νερού. Το θέµα αυτό το αντιµετωπίζουµε σε δύο µέτωπα:
a) την στεγανοποίηση αυτού καθ’ εαυτού του συστήµατος αλουµινίου στο εσωτερικό
του, η οποία παρέχεται µε τον σχεδιασµό των προφίλ σε δύο ή τρία επίπεδα
στεγάνωσης, την ύπαρξη ειδικών εξαρτηµάτων σύνδεσης προφίλ, την ύπαρξη
ελαστικών στεγάνωσης από εγκεκριµένα και σταθερής απόδοσης υλικά (όπως
EPDM), την συνεργασία των προφίλ µε στεγανωτικές διογκούµενες ταινίες.
b) την στεγανοποίηση της ολοκληρωµένης κατασκευής σε σχέση µε τον δοµηθέντα
χώρο όπου εντάσσεται ο όγκος µας και η συνολική διαχείριση των υδάτων ώστε
τηρείται ως αρχή η ασφαλής και ταχεία αποµάκρυνση του νερού από τους αρµούς ή
τα τελειώµατα του στεγάστρου µε χρήση εξειδικευµένων προφίλ απορροής ή
ειδικών λύσεων εφ΄όσον αυτές επιβάλλονται από την εφαρµογή.
4. Εξαερισµός και διαχείριση εσωτερικών υγροποιήσεων.
Αναφερθήκαµε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις στεγανοποίησης των στεγάστρων. ∆εν θα
πρέπει όµως να συντείνει το στέγαστρο στην δηµιουργία ερµητικών συνθηκών, καθώς
αυτό συνεπάγεται αυξηµένη παραµένουσα υγρασία, και ανεπαρκή εναλλαγή φρέσκου
αέρα.
Αντίθετα, στην επιστέγαση µπορούν να ενταχθούν διατάξεις είτε να εφαρµοστούν
κατασκευαστικές επιλύσεις που εξασφαλίζουν την «αναπνοή» του χώρου.
a) ∆ιατάξεις εξαερισµού: Νοούνται είτε τα ανοιγόµενα/προβαλλόµενα πλαίσια, είτε
συστήµατα κυκλοφορητών/εξαεριστήρων που δηµιουργούν εξαναγκασµένη ροή.
b) Κατασκευαστικές λύσεις εξαερισµού. Συναντώνται συνήθως στα τελειώµατα των
στεγάστρων και προβλέπουν την ικανότητα εναλλαγής εσωτερικού/εξωτερικού
αέρα, χωρίς όµως να επιτρέπεται η εισροή νερού. Το πλεονέκτηµα των λύσεων
αυτών είναι ότι η λειτουργία τους είναι διαρκής και χωρίς κόστος.
Παρά τον εξαερισµό που όπως είδαµε παραπάνω µπορεί και πρέπει να εντάσσεται στα
συστήµατα στεγάστρων δεν µπορεί να αποκλιστεί η δηµιουργία µικροϋγροποιήσεων
κυρίως στην διεπαφή εσωτερικών υαλοπινάκων µε ελαστικά στεγάνωσης, δεδοµένου
µάλιστα ότι ο θερµός και αυξηµένης υγρασίας αέρας του εσωτερικού στεγασµένου
χώρου ανέρχεται και συναντά ελαττωµένη θερµοκρασία τοπικά στο στέγαστρο. Τα
σύγχρονα συστήµατα διαφανών επιστεγάσεων πρέπει να διαθέτουν πέραν του
συστήµατος εξωτερικής στεγανοποίησης και εσωτερικά κανάλια απορροών µικρό
υγροποιήσεων. Όπως και µε τα επίπεδα στεγάνωσης εξωτερικών υδάτων, έτσι και το
δίκτυο των εσωτερικών καναλιών αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα στεγάνωσης
ώστε η εσωτερικές υγροποιήσεις να οδηγούνται άνετα στις ρύσεις των στεγάστρων.
ÙÂ‡¯Ô˜ 5
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>> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

5. Ασφάλεια
Κατά την επιλογή συστηµάτων επικλινών στεγάστρων πρέπει πάντα να λαµβάνεται
υπ΄όψιν η ασφάλεια της κατασκευής. Τα φέροντα στοιχεία των στεγάστρων πρέπει να
εκτιµώνται και να διαστασιολογούνται στατικά µε βάση τις διαστάσεις της γεωµετρίας
που υλοποιούµε και τα επιβαλλόµενα ή αναρτώµενα φορτία (ίδιο βάρος, βάρος
χιονιού, ανεµοπίεση, βάρος υαλοπινάκων, λοιπά βάρη εφ΄όσον προβλέπονται), θα
πρέπει δε να είναι ενήµεροι οι χρήστες των στεγάστρων για αυτούς τους υπολογισµούς
ώστε να µην επιβαρύνουν την κατασκευή µε επιπλεον φορτία. Αντίστοιχα θα πρέπει
και τα υλικά πληρώσεως (κατά κανόνα υαλοπίνακες ή διαφανή πολυµερή) να έχουν
διαστασιολογηθεί και περιγραφεί τόσο σε ότι αφορά τα στατικά φορτία τα οποία θα
φέρουν, σε δυναµικά φορτία και πτώση αντικειµένων ή χαλαζιού, όσο και στην
ασφαλή συµπεριφορά τους σε περίπτωση θραύσης (π.χ. πολυκαρµπονικά φύλλα ή
σύνθετοι υαλοπίνακες µε µεµβράνες pvb)
6. Ενεργειακή συµπεριφορά/ ηλιασµός/ εξασφάλιση άνεσης.
Κατά κανόνα οι διαφανείς επιστεγάσεις καλύπτουν χώρους όπου συναθροίζονται
άτοµα. Είναι συνεπώς απαραίτητη η εξασφάλιση καθ΄όλη την διάρκεια του έτους
ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης ώστε να διατηρούνται συνθήκες άνετης
παραµονής. Τα σύγχρονα συστήµατα στεγάστρων παρέχουν θερµοµόνωση υψηλού
επιπέδου σε ότι αφορά τα φέροντα στοιχεία αλουµινίου (της τάξεως των 2.5W/m2K).
Επίσης τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τις πληρώσεις των ανοιγµάτων θα πρέπει να
παρέχουν υψηλή θερµοµόνωση και µικρή ενεργειακή διαπερατότητα ώστε το θερµικό
φορτίο να είναι κατά το δυνατόν µειωµένο.
Πέραν της ανάγκης ελέγχου της εναλλασσόµενης ενέργειας µέσω των στεγάστρων, η
άνεση παραµονής εξαρτάται και από την διέλευση ηλιακού φωτός στον στεγασµένο
χώρο. Τουλάχιστον σε χώρες όπως η Ελλάδα, το επιθυµητό είναι να περιορίζεται στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτή η διέλευση, γεγονός που επιτυγχάνεται είτε µε
συνεργασία του στεγάστρου µε εξωτερικό σύστηµα σκίασης (πτερύγια) είτε µε
εξειδίκευση του υλικού πληρώσεως (έγχρωµοι υαλοπίνακες, επιφανειακές
επεξεργασίες, προσθήκη προστατευτικών φιλµ/µεταξοτυπίας κ.α).
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω αναφορές υπάρχει πληθώρα στοιχείων που πρέπει
να συνυπολογιστούν ώστε οι κεκλιµένες διαφανείς επιφάνειες µας να µελετώνται και
να κατασκευάζονται σωστά. Επιλέγοντας επώνυµα και πιστοποιηµένα υλικά και
συστήµατα αλλά και κατασκευαστικά συνεργεία µε εµπειρία εφαρµογής στο
συγκεκριµένο είδος, εξασφαλίζουµε ότι η κατασκευή κατά τον βέλτιστο τρόπο και ότι
θα µας παρέχει στην διάρκεια του χρόνου την άνεση και λειτουργικότητα που
επιζητούµε.

άρθρο:
Γιώργος Φουντής
Μηχανικός Μεγάλων Έργων
Alumil
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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

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ Η
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
άρθρο:
Π. Βαλαµπούς - Κουντουράς
Plant a Tree
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Το καλοκαίρι του 2006, δυο φίλοι
διερευνώντας διάφορες «πράσινες»
ιδέες, αγόρασαν τυχαία ένα προϊόν που
υποσχόταν στην συσκευασία του - ότι για
κάθε µονάδα που η εταιρία πουλούσε –
θα δώριζε µέσω του προγράµµατος Planta-Tree, ένα µικρό ποσό στην American
Forests για να φυτεύσει ένα δένδρο για
λογαριασµό της εταιρίας.
Η ιδέα κέντρισε αµέσως το ενδιαφέρον
των δύο φίλων, οι οποίοι σκεφτήκαν –
γιατί όχι κάτι τέτοιο και στην πολύπαθη
Ελλάδα µας.
Η ιδέα παρέµεινε κολληµένη στο µυαλό
τους και έτσι έπειτα από αρκετή έρευνα,
τον Απρίλιο του 2007 συστήθηκε
η Plant-a-Tree.gr.

Αρχικά ένας µόνο σκοπός: Η αύξηση του πρασίνου στην Ελλάδα.
Αργότερα προστέθηκε η προσπάθεια για αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης
των Ελλήνων, έτσι ώστε εταιρίες, σύλλογοι, οµάδες πολιτών και µεµονωµένοι πολίτες
να παρακινηθούν και να αναλάβουν δράση, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στο
«πρασίνισµα» της Ελλάδας.

>> Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αποφάσισαν ότι µιας και η πράσινη συνείδηση δεν είναι αυτοφυής, θα βοηθούσαν όσο
µπορούσαν να καλλιεργηθεί. Αυτό φυσικά δεν γίνεται από την µια µέρα στην άλλη.
Θέλει συνεχή προσπάθεια, επιµονή και πολύπλευρη αντιµετώπιση. Ο σηµερινός
άνθρωπος είναι πολυάσχολος – µπορεί να έχει καλές προθέσεις που δυστυχώς συχνά,
δεν µεταφράζονται σε πράξη. Αυτό είναι που ήρθε να αλλάξει η Plant-a-Tree,
παρέχοντας τη µέθοδο και τους τρόπους σε µεµονωµένα άτοµα και επιχειρήσεις να
ωφελήσουν το περιβάλλον, εύκολα και απλά.
Η Plant-a-Tree σε 22 µήνες εντατικής δουλείας έχει οργανώσει περισσότερες από 32
δράσεις φύτευσης και ενηµέρωσης, µε ιδιώτες, εταιρίες αλλά και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις. Ως διαχειριστής και εκτελεστής δράσεων για το πράσινο, σκέφτεται
καινοτόµα για να µετεξελίξει δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής του Έλληνα σε
ευκαιρίες δράσης για το περιβάλλον. Η φύτευση δένδρων αντί για µποµπονιέρες σε
γάµους ή βαφτίσια για παράδειγµα, αντί δώρου γενεθλίων ή γιορτής ή αντί για κάρτα ή
δώρο Χριστουγέννων, αποτελούν πλέον µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους
µπορεί ο καθένας από εµάς να κάνει µια µικρή ή µεγάλη χειρονοµία για το περιβάλλον.
Αντίστοιχα, οργανώνονται δράσεις για εταιρείες για τους πελάτες ή τους υπαλλήλους
τους. Είτε ως Χριστουγεννιάτικο δώρο, είτε για προώθηση µιας ιδέας ή ενός προϊόντος,
είτε για το σχεδιασµό µιας «εκδροµής» όπου υπάλληλοι, οι φίλοι και η οικογένεια
τους συνυπάρχουν εκτός γραφείου κοντά στην φύση. Η Plant-a-Tree ως διαχειριστής
έργου είναι διαθέσιµη για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει οποιαδήποτε δράση στα
µέτρα των πελατών της.
Η εταιρία ενδιαφέρεται ολιστικά για τις δράσεις που οργανώνει και
γι’ αυτό για κάθε δένδρο που φυτεύεται, αναλαµβάνεται η
υποχρέωση συντήρησής του για τα πρώτα δύο καλοκαίρια που
είναι και τα πιο κρίσιµα για την επιβίωση του.
Πρόσφατα η οµάδα της Plant-a-Tree – που
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει δασοπόνο και
περιβαλλοντολόγο, υιοθέτησε µια περιοχή
στο Πεντελικό όρος, και είναι υπεύθυνη για
την φύτευση και συντήρησή της.
Οι δράσεις επικεντρώνονται στον
περιαστικό ιστό, συνήθως σε οικοσυστήµατα
που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν και δεν
κατάφεραν να αναγεννηθούν φυσικά ή που έχουν
πληγεί πρόσφατα από περισσότερες από µια
πυρκαγιές. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη
εγκεκριµένης από τις αρµόδιες αρχές µελέτης
αναδάσωσης, η οποία θέτει µεταξύ άλλων
και τις παραµέτρους της αναδάσωσης.
Η Ελλάδα είναι από τις πλέον
ελλειµµατικές σε πράσινο περιοχές
της Ευρώπης και αξίζει όλοι µαζί
να προσπαθήσουµε να
ανατρέψουµε αυτό το αρνητικό
στατιστικό στοιχείο.
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