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ÌÔÓÔÎfiÌ·Ù· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ÛÙ¤ÁË˜

¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·.

¶√π√∆∏∆∞
TÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È

·fi ÙËÓ À¢ƒ√CANAL Â›Ó·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜,

Ë ÚÔÏ·Î·ÚÈÛÙ‹ ‚·Ê‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È

Ï‹Úˆ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌË¯·ÓÈÎ¤˜,

Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ¯ËÌÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ¤˜ ÙˆÓ

¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ E.C.C.A.

™∆∂°∞¡√∆∏∆∞
& ∞¡∆√Ã∏
H ¿ÚÈÛÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ë ·fiÏ˘ÙË ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· Î·È

Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó

ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÈ˜ Î·ÈÚÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜.
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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: Profilgroup
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing: Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης: Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης: Πρόδροµος Τζιµπρόγλου

Νίκος Μπούρας
Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης

Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα: Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr: Profilgroup

∆ιανοµή περιοδικού τύπου:Θεόδωρος Β. Γούλας
Ερµού 65, 2ος όροφος, θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 267.486
Τηλ. & Fax: 2310 264.241

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

ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.806
e-mail: profil@profilnet.gr
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργιος Γαζεπίδης
Τµήµα Marketing: Μαίρη Μπαρµπούνη

Μάγδα Ματζιώρη
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη

Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Μάνος Αρβανίτης

Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Κατερίνα Λιάπη
Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

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

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

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



Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60756, Κτίριο Γ2
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310365150 & Fax: 2310365154
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ΕΡΓΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

e-mail: info@ergon-energia.gr www.ergon-energia.gr

H Έργον-Ενεργεία είναι µια µελετητική,
κατασκευαστική και εµπορική εταιρεία που ιδρύθηκε
µε σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών και
την υλοποίηση έργων τόσο στον κατασκευαστικό όσο
και στον ενεργειακό τοµέα. Στόχο έχει την ποιότητα, τον
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την εµπρόθεσµη
υλοποίηση των έργων.
Η εταιρεία εγγυάται το αποτέλεσµα της εξοικονόµησης
και διαχείρησης ενέργειας και την απόδοση των
εγκαταστάσεων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Έργον - Ενέργεια Ε.Π.Ε. || construction - energy saving management



8 ÙÂ‡¯Ô˜ 7 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009

∂π¢∏™∂π™

12
14
16
18
20
22
24
26
27
28
30
31
32
34
36
38
40
41
42
44
46
48
49
50
51

ALEXAKIS ENERGY ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ & ∞¡∂ª√°∂¡¡∏∆ƒπ∂™

B2B ∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

BP SOLAR ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ∞ ∞¶√ 2MW ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡ ™∂ ª√¡∞¢∂™ ™∂ √§∏ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞

EUROCHARITY YEARBOOK 2008 ¶ƒ∞™™∂π¡ ∂§§√°∞

∂¶∆A ™À§§√°∏ - ª∂∆∞º√ƒ∞ & ∂¡∞§§∞∫∆π∫∏ ¢π∞Ã∂πƒ∏™∏ ∞¶√ƒƒπªª∞∆ø¡ ¡∏™√À ∫ø

BTF ∂∫£∂™∏ ∆∂Ã¡√§√°πø¡ ∫∆∏ƒπ√À

4∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏ ENEƒ°∂π∞ - PHOTOVOLTAIC ‘09
æÀ•∏™, £∂ƒª∞¡™∏™, ™Àªµ∞∆π∫ø¡ ∫∞π ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

5∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏ ENVIROTECH ‘09
∂¶π∫∂¡∆ƒ√ ∆√À ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆√™ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™ & ∆ø¡ º√ƒ∂ø¡ ∆∏™ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™

ALUMIL ∞¡∞∫√π¡ø™∏ π¢ƒÀ™∏™ £À°∞∆ƒπ∫∏™

K & M ¡∂√ ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ¶∞ƒ∫√ ™∆∏¡ ∞ƒ∆∞

ª∂™√°∂π√™ SOS ∫§πª∞ & ¶√§∏

AUTEV ENGINEERING A.E. ªπ∞ ¢À¡∞ªπ∫∏ - ª∂§∂∆∏∆π∫∏ - ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞

SMA HELLAS AE ∂°∫∞π¡π∞™∂ ∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∏§π∞∫ø¡ ª∂∆∞∆ƒ√¶∂ø¡
ª∂ ª∏¢∂¡π∫√ ∞¶√∆À¶øª∞ ¶∞°∫√™ªπø™

∏ª∂ƒπ¢∞ ∂Àƒø¶∞´∫∂™ √¢∏°π∂™ °π∞ ∆∏ µ∂§∆πø™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ ∫∆πƒπø¡

WALLS 6Ë ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂∫£∂™∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√À ∂ƒ°√À

MALIBU - E.ON - SCHUCO
∂¶π™∏ª∏ ∂∫∫π¡∏™∏ ∆∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ™∆√πÃ∂πø¡ §∂¶∆√À ™∆ƒøª∞∆√™

HELIOSRES ¢π∞™À¡¢∂£∏∫∂ º/µ ™À™∆∏ª∞ 99,40KWP ™∆∏ £∏µ∞

CENTROSOLAR ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ¶∞ƒ∫√

THIN FILM INDUSTRY FORUM ¡∞ ∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∏ ∂•∞¶§ø™∏ ∆∏™ ∆∂Ã¡√§√°π∞™

ª∂™√°∂π√™ SOS ¶√§∂π™ Ãøƒπ™ ™∫√À¶π¢π∞

∫∞¶∂ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∫∞π ∂π¢π∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞¡∞¶∆À•∏™

24√ ™À¡∂¢ƒπ√ ¢π∞£∂ƒªπ∫∏™ √§√π ª∞∑π ª¶√ƒ√Àª∂ ∫∞§À∆∂ƒ∞

ELVIAL ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞∆√∫ø¡ ¢√™∂ø¡

∂¶∆∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂•√π∫√¡√ªø

GLOBAL ENERGY ∂ª¶π™∆∂À£∂π∆∂ ∆√À™ ¶ƒø∆√¶√ƒ√À™

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

54
56
58
60
62
64

AID ENGINEERING

CONERGY

EUROPA

ALEO

ª∏Ã∞¡√¢√ªπ∫∏

ELVIAL

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏

100
102
106
114
120

Η Ο∆ΗΓΙΑ 2004/35/ ΕΚ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ “Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ”
άρθρο: Σπανός ∆ηµήτρης

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
άρθρο: ∆ηµήτρης Νασούλας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.

ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
άρθρο: Στέλιος Ψωµάς, Συµβούλος σε θέµατα Ενέργειας και Περιβάλλοντος

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
άρθρο: Βαλάντης Γραµµενόπουλος

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ Σ’ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ?
άρθρο: Ματίλντα Φλωρεντίν, Πρόεδρος Συνδέσµου Εµπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων & Καθρεπτών Νοµού Θεσσαλονίκης & Κεντ. Μακεδονίας
Βασίλειος Γαρυφάλλου, Φυσικός

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∏¡ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

68
70
72
74
78
82
84
86
90
92
96

ALPAK

CONERGY

√π∫√∂¡∂ƒ°∂π∞

IBC SOLAR

ELVIAL

SMA

¢∂§∆∞ ∆∂Ã¡π∫∏ ∞∂

REHAU

K & M

REHAU

GLOBAL ENERGY
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Σε µια εποχή που η περιβαλλοντική ευαισθησία γίνεται ιδιαίτερα έντονη,

σε µια εποχή που η περιβαλλοντική δόµηση αποκτά περισσότερους

οπαδούς, σε µια εποχή που η επιλογή υλικών συµβατών µε το

περιβάλλον γίνεται επιτακτική ανάγκη, σε αυτή την εποχή

το περιοδικό ECON3, έρχεται να προτείνει νέα υλικά και νέες ιδέες

για οικολογική δόµηση.

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε το αφιέρωµα στην εξοικονόµηση ενέργειας

που καλύπτει δύο καίριους τοµείς τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα και τις

εταιρίες παραγωγής θερµοµονωτικών κουφωµάτων για αντικατάσταση

στα κτίρια αλλά και άλλες εταιρίες που µε τα προιόντα τους θα

σας βοηθήσουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και θα σας εξασφαλίσουν

ποιότητα διαβίωσης στους χώρους σας.

Καλό ∆ιάβασµα,

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης

Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 7
πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009

� ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
� πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009
� ∆Â‡¯Ô˜ 7_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏

Η Ο∆ΗΓΙΑ 2004/35/ ΕΚ,
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ “Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ”

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ & Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ Σ’ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ?



Μια επένδυση που να κρατά πάνω από 20 χρόνια, αυτή είναι η φιλοσοφία. 
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσιά μας είναι ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης, ασφαλή 
και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Το γερμανικό ίδρυμα δοκιμών Sti� ung 
Warentest μας κατέταξε στην πρώτη θέση. Η aleo εγγυάται για τα Φ/Β 
πλαίσια της για περίοδο 10 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: T +30 210 87 64 - 820 ή www.aleo-solar.gr 

Πλαίσια aleo ; Ασυναγώνιστα !
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ALEXAKIS ENERGY
ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ & ∞¡∂ª√°∂¡¡∏∆ƒπ∂™

Η Alexakis Energy ιδρύθηκε το 1996, και από τότε ασχολείται αποκλειστικά µε την
εµπορία, µελέτη και κατασκευή συστηµάτων φωτοβολταϊκών και ανεµογεννητριών.
Όλα αυτά τα χρόνια είναι πρωτοπόρος στον χώρο µε ενεργό συµµετοχή στην µελέτη
και εγκατάσταση ηλιακών πάρκων αλλά και µε πάνω από 450 εγκατεστηµένα
συστήµατα σε όλη την Ελλάδα.

Με πέντε καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα (δύο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και
Ρόδο), και ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων στην ευρύτερη περιφέρεια, η Alexakis
Energy είναι σε θεση να αναλάβει οποιασδήποτε κλίµακας ενεργειακό σύστηµα.

Παρέχει αξιοπιστία και εµπιστοσύνη, βασιζόµενη σε:
• Πολυετή τεχνογνωσία και εµπειρία στον χώρο
• Αποκλειστική ενασχόληση µε την ηλιακή και την αιολική ενέργεια
• 24 ώρες το 24ωρο τεχνική κάλυψη
• Αποκλειστικά ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντα (Γαλλία, Γερµανία,

Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία)
• Προσφορά των µεγαλύτερων εγγυήσεων προϊόντων της αγοράς
• Άµεση εξυπηρέτηση λόγω της παρακαταθήκης προϊόντων
• Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία συστηµάτων
• Μικρό χρονικό διάστηµα απόσβεσης αρχικού κόστους, βασιζόµενο σε κορυφαίας

απόδοσης προϊόντα

Αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα τους σηµαντικότερους οίκους διεθνώς στον χώρο της
ενέργειας (PHOTOWATT, BORNAY, ASP-SOLON, PHOCOS κ.α.), όποιες και αν είναι οι
ενεργειακές ανάγκες ή επενδύσεις του κάθε πελάτη , η Alexakis Energy γνωρίζει τον
τρόπο να τις καλύψει µε ασφάλεια και µε το µικρότερο κόστος.



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
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∂π¢∏™∂π™

B2B
∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

περισσότερες πληροφορίες

Θεοδώρα Στεργίδου

Τµήµα Marketing

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

e-mail:

theodora.stergidou@renewablesb2b.com

info@renewablesb2b.com

www.renewablesb2b.com

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα της Πρωτοβουλίας
Εξαγωγών Ανανεώσιµης Ενέργειας διευρύνει τη γκάµα των

προσφεροµένων υπηρεσιών της.

Η διεθνής επιχειρηµατική πλατφόρµα B2B Ανανεώσιµες Ενέργειες προσφέρει, στα
πλαίσια της πρωτοβουλίας του Γερµανικού Υπουργείου Οικονοµίας και Τεχνολογίας, σε
επιχειρήσεις του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δυνατότητες
επιχειρηµατικών συνεργασιών µε δυνητικούς εταίρους στο εξωτερικό. Η πλατφόρµα
καλύπτει µεταξύ άλλων τους τοµείς Ηλιοθερµίας, Αιολικής ενέργειας, Υδροηλεκτρικής
ενέργειας, Γεωθερµίας, Βιοενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας µε µια ευρεία
γκάµα εξειδικευµένων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η νέα δοµή της πλατφόρµας µε την διαφοροποίηση της σε τόπο ηλεκτρονικής αγοράς
και σε ενηµερωτικό κανάλι πληροφοριών, προσφέρει σε επιχειρήσεις µε εξαγωγικό
προσανατολισµό ένα εντελώς νέο εργαλείο για την διευκόλυνση των διεθνών
συναλλαγών. Με ελάχιστες κινήσεις ο χρήστης µπορεί να έχει πληροφορίες για
ενδιαφέρουσες εξαγωγικές αγορές: Επίκαιρα πληροφορίες, εκδηλώσεις, έρευνες
αγοράς καθώς επίσης και ενδιαφέρουσες σηµαντικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
σηµαντικά κείµενα που είναι άµεσα προσβάσιµα.

Λεπτοµερείς επιχειρηµατικές πληροφορίες για περισσότερα από 80 κράτη, µέσω του
τόπου ηλεκτρονικής αγοράς, βρίσκονται στην διάθεση του χρήστη. Κατ΄ αυτόν τον
τρόπο, κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών, επίκαιρες προσφορές και ζητήσεις καθώς
και τα προφίλ ειδικών ολοκληρώνουν την συνολική προσφορά πληροφοριών.

Με πολύ λίγα βήµατα µπορεί να ετοιµασθεί µια επιχειρηµατική παρουσίαση. Για µια
σύντοµη αναδροµή στον «χρυσό οδηγό» δεν προκύπτουν χρεώσεις., συµφέρουσες
υπηρεσίες για άριστη επιχειρηµατική παρουσίαση είναι κάθε στιγµή διαθέσιµες.
Με άµεση επικοινωνία στα πλαίσια της πλατφόρµας, µπορούν οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν όλο τον κύκλο της επιχειρηµατικής συναλλαγής – από την ζήτηση
προσφοράς µέχρι την παραγγελία. Η δυνατότητα αυτή εγγυάται µια γρήγορη,
αποδοτική και απλή εµπορική συναλλαγή µεταξύ εταιρειών από όλο τον κόσµο.

Ένας επί πλέον νεωτερισµός επιτρέπει στις επιχειρήσεις, να διαφηµίζονται µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Αυτό αποτελεί µια ιδιαίτερα στοχευµένη, αποδοτική και
σχετικά οικονοµική δυνατότητα διεύρυνσης της αναγνωρισιµότητας της επιχείρηση.

Με χαµηλό κόστος και µεγάλο ποσοστό ωφέλειας µπορούν επιχειρήσεις του κλάδου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας να προβάλλονται µε επιτυχία στην διεθνή αγορά και να
αυξάνουν έτσι πολλαπλώς τον τζίρο τους.

Μέχρι σήµερα έχουµε περισσότερα από 1200 µέλη-εταιρίες από όλο τον κόσµο στο
site µας.

Κατά τη πλοήγηση σας στο site µας, βρισκόµαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε
ερώτηση και για ότι άλλες απορίες έχετε.
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BP SOLAR
¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ∞ ∞¶√ 2MW ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡

™∂ ª√¡∞¢∂™ ™∂ √§∏ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞

περισσότερες πληροφορίες

BrilliantPR

Μάριος Τζαβάρας

e-mail: marios.tzavaras@brilliantpr.gr

www.bpsolar.gr

Η BP Solar, µέλος της διεύθυνσης BP Alternative Energy, του ενεργειακού οµίλου BP,
ανακοινώνει την ανάπτυξη έργων σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας τα οποία είτε έχουν
ήδη ολοκληρωθεί και διασυνδεθεί στο δίκτυο, είτε βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Τα έργα αυτά, κατανεµηµένα γεωγραφικά από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη,
παρέχουν στην εταιρία µοναδική τεχνογνωσία σε ότι αφορά στις ιδιαιτερότητες της
χώρας µας και αντανακλούν τη δυνατότητα της BP Solar να αξιοποιεί την παγκόσµια
εµπειρία της προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης.

Συγκεκριµένα, πρόκειται για δώδεκα ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις στην Σιτία
Κρήτης, το Κορωπί Αττικής, την Μυρτιά Λακωνίας, την Μεγάλη στέρνα Κιλκίς, το Πλατύ
Ηµαθίας, το Μυρτόφυτο Καβάλας, το Μοναστηράκι Θράκης, την περιοχή Αφύτου
Χαλκιδικής, το Ηράκλειο Κρήτης, την Αριδαία Πέλλας, και την Λάρισα Θεσσαλίας, και
επιπλέον, αυτή την στιγµή πραγµατοποιούνται εγκαταστάσεις στην Λάκκα Πέλλας, την
Ορφανή Καβάλας, την Βεγορίτιδα Πέλλας, το Μένιδος Πέλλας και την Καλαµάτα. Οι
εγκαταστάσεις αυτές ποικίλλουν σε µέγεθος µε την µεγαλύτερη εγκατάσταση να
φτάνει τα 200 KW και οι µικρότερες τα 20 KW.

Στα έργα της ανά την Ελλάδα η BP Solar έχει χρησιµοποιήσει διαφορετικούς τύπους
των φωτοβολταϊκών της πλαισίων, διαφορετικές τεχνικές θεµελίωσης και
διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών διατάξεων για τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο.
Φωτοβολταϊκά πάρκα της BP Solar έχουν εγκατασταθεί σε οροφές κτιρίων, σε
ελεύθερα αγροτεµάχια, σε κεραµοσκεπές ή σε πλαγιές λόφων.
Για την τοποθέτηση των πλαισίων έχουν χρησιµοποιηθεί βάσεις τύπου πάσσαλου,
βάσεις επί επιφάνειας σκυροδέµατος ή και µεταβλητές βάσεις (πλαίσια τοποθετηµένα
µε τη χρήση trackers).

Ο κ. Σωτήρης Καπέλλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BP Solar Hellas ΑΕ στην Ελλάδα
δήλωσε σχετικά: «Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές
στην Ελλάδα. Για την επιτυχία και τη διασφάλιση µιας τέτοιας επένδυσης απαιτείται
από την πλευρά του κατασκευαστή του έργου σηµαντική τεχνογνωσία και δυνατότητα
να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει κάθε έργο. Η BP Solar µε
εµπειρία µεγαλύτερη από 35 έτη σε έργα φωτοβολταϊκών και λύσεις υψηλής
αξιοπιστίας µπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη των επενδυτών στην Ελλάδα.»
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Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών η εγκατεστηµένη ισχύς της BP Solar σε έργα
που έχουν σχεδιαστεί από το 2008 και έπειτα υπερβαίνει τα 2 MW. Η πλειονότητα των
έργων αυτών παρέχει στην εταιρία δυνατότητα πλήρους εποπτείας και
αποµακρυσµένου ελέγχου προσφέροντας πραγµατικά στοιχεία απόδοσης για τις
διάφορες περιοχές εγκατάστασης των πάρκων. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει απεικόνιση
του ηλιακού ενεργειακού δυναµικού της Ελλάδας µέσα από πραγµατικές µετρήσεις
απόδοσης.

Ο κ. ∆άρειος ∆ηµητρίου, εµπορικός διευθυντής της BP Solar σχολιάζει σχετικά: «Ένα
φωτοβολταϊκό πάρκο σε επίπεδο θεωρητικής σχεδίασης συχνά θεωρείται ένα απλό
έργο: µερικά φωτοβολταϊκά πλαίσια διασυνδέονται µε τη βοήθεια αγωγών και
ηλεκτρονικών στοιχείων και συνδέονται στο δίκτυο (στην περίπτωση διασυνδεδεµένων
συστηµάτων) ή φορτίζουν συστοιχίες µπαταριών (στην περίπτωση αυτόνοµων έργων).
Στην πράξη ωστόσο εµφανίζονται σηµαντικές συνιστώσες που κρίνουν την επιτυχία της
υλοποίησης και την αξιοπιστία της κατασκευής και εποµένως και της επένδυσης. Ο
κατασκευαστής καλείται να αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις που αφορούν
επιµέρους ζητήµατα όπως τη στήριξη των πλαισίων, τη χρήση των κατάλληλων
ηλεκτρονικών διατάξεων κ.λπ. Η BP Solar προσφέροντας πραγµατικά ολοκληρωµένες
λύσεις και όχι µόνο κάποιες σειρές προϊόντων µπορεί πραγµατικά να εγγυηθεί την
αξιοπιστία της κατασκευής και να προβλέψει λεπτοµέρειες του έργου από την φάση
της σχεδίασης.»

Σηµειώσεις για συντάκτες
Η BP Solar, µέλος του τοµέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας – ΒP Alternative Energy,
είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. 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 35 χρόνια εµπειρίας και
εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, η ΒP Solar αποτελεί µια από τις ηγέτιδες
εταιρίες στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας.

Η BP Alternative Energy, δραστηριοποιείται από τον Νοέµβριο του 2005 και συνδυάζει
όλο το ενδιαφέρον της ΒP σε ενέργεια χαµηλού έως µηδενικού άνθρακα
συµπεριλαµβάνοντας επενδύσεις ύψους $8 δις µέχρι το 2015 σε: αιολική, ηλιακή και τα
βιοκαύσιµα. Η BP Alternative Energy επένδυσε $1,5δις το 2006-2007 και ακόµα $1,5 δις
το 2008 και το ερχόµενο 2009.

H BP αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της ενέργειας, µε
επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες.
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EUROCHARITY
YEARBOOK 2008

¶ƒ∞™™∂π¡ ∂§§√°∞

περισσότερες πληροφορίες

EuroCharity

Μαρία Κυµηνά
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

E-mail:
maria.kimina@eurocharity.org

www.eurocharity.gr

Την ειδική έκδοση «EuroCharity Yearbook 2008
Πράσσειν Έλλογα» παρουσίασε η EuroCharity

στο Ledra Marriott, την Τετάρτη 8 Ιουλίου

Τη νέα της έκδοση «EuroCharity Yearbook 2008: Πράσσειν Έλλογα - Πράσινη Ανάπτυξη
& Αειφορία: Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα, Ανταγωνιστικότητα» παρουσίασε η
EuroCharity την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.

Η µεγάλη προσέλευση συνεργατών, φίλων, εκπροσωπών εταιριών, µέσων µαζικής
ενηµέρωσης αλλά και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνδυασµό µε τις εύστοχες
τοποθετήσεις των επιλεγµένων οµιλητών και τη ζεστή ατµόσφαιρα του Ledra Marriott,
έδωσαν µια ιδιαίτερη νότα στη βραδιά της εκδήλωσης που ολοκληρώθηκε µε απόλυτη
επιτυχία.

Η σειρά «EuroCharity Yearbook», αποτελεί ένα ετήσιο εγχείρηµα και µια ξεχωριστή
δραστηριότητα της εταιρίας, η οποία σκοπό έχει να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και
δράσεις του επιχειρηµατικού κόσµου για σηµαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα. Η πρώτη έκδοση του «EuroCharity Yearbook» που ολοκληρώθηκε πέρυσι µε
τη συµµετοχή των µεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών και την
υποστήριξη σηµαντικών προσωπικοτήτων, πραγµατεύτηκε το ιδιαίτερα σηµαντικό
ζήτηµα των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.

Η EuroCharity, το σηµείο αναφοράς για την ΕΚΕ και την πράσινη οικονοµία
(www.eurocharity.gr), µε τη φετινή έκδοση επιθυµεί να συνεισφέρει στο διάλογο για
την κριτική του υφιστάµενου µοντέλου ανάπτυξης το οποίο έχοντας οδηγήσει σε
ανεπανόρθωτη οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση, τίθεται σε αµφισβήτηση, ενώ
προτείνει την ανάδειξη της πράσινης οικονοµίας και τα οφέλη που µπορούµε να
αποκοµίσουµε στρέφοντας τις δράσεις µας σε αυτό το σύγχρονο και αειφόρο µοντέλο
ανάπτυξης.

Στην ειδική έκδοση παρουσιάζοντα τα προγράµµατα, οι δράσεις και το όραµα
σηµαντικών επιχειρήσεων, ανάµεσα στις οποίες οι:
ALAPIS, ALDEMAR, POLYECO, JTI, ΟΤΕ, HENKEL, STARBUCKS, FRIGOGLASS, BP SOLAR,
COSMOTE, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Όµιλος LAFARGE), EUNICE, ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Όµιλος
ITALCEMENTI), LEDRA MARRIOTT, LIFE ltd και ΓΕΦΥΡΑ.
Εκτός από τις παρουσιάσεις των δράσεων εταιριών και οργανισµών, το λεύκωµα
φιλοξενεί µηνύµατα σηµαντικών προσώπων, απόψεις ειδικών, εκπροσώπων ΜΚΟ,
µέσων µαζικής επικοινωνίας, καθώς και αποσπάσµατα ερευνών που αφορούν στο
σηµαντικό αυτό θέµα.



Την εκδήλωση άνοιξε καλωσορίζοντας τους προσκεκληµένους και ευχαριστώντας τη
EuroCharity o κ. Yvo Van der Tol, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ & Πωλήσεων του ξενοδοχείου
Ledra Marriott που φιλοξένησε την εκδήλωση. Ο κ. Van der Tol, προσκάλεσε στη
συνέχεια στο βήµα τον κ. Peter Michel Heilmann, Πρόεδρο της EuroCharity, ο οποίος
µε τη σειρά του χαιρέτησε το διακεκριµένο κοινό. Ο κ. Heilmann, που προέτρεψε τους
προσκεκληµένους να κάνουν αυτό που ο ίδιος ο τίτλος της έκδοσης µας προτρέπει, να
πράττουν δηλαδή µε λογική, τόσο στις καθηµερινές όσο και στις επιχειρηµατικές τους
αποφάσεις, εισήγαγε το κοινό στην έννοια της πράσινης ανάπτυξης θέτοντας καίρια
ερωτήµατα που θα πρέπει και µας απασχολούν όλους.

Σε µια περισσότερο λεπτοµερή ανάλυση των σύγχρονων µεθόδων εφαρµογής της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των ωφελειών αυτής αλλά και των ευκαιριών
χρηµατοδότησης στον τοµέα της πράσινης επιχειρηµατικότητας, προχώρησε ο κ.
Μιχάλης Σπανός, ∆ιευθύνων Εταίρος της EuroCharity. Ο κ. Σπανός κλείνοντας,
ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Takanori Kitamura για τη
συµµετοχή του τόσο στην έκδοση όσο και στην εκδήλωση, και τον κάλεσε στο βήµα.

Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας µίλησε για τις δύο πτυχές που θα πρέπει να συνυπάρξουν για
να επέλθουν τα αειφόρα αποτελέσµατα: τεχνολογική καινοτοµία και δηµόσια
αφύπνιση. «Η Ιαπωνία στοχεύει να µειώσει κατά 90% της εκποµπές CO2 που
προέρχονται από τις συµβατικές πηγές για το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου
δεν είναι άλλο από την εισαγωγή των ΑΠΕ, δεδοµένου ότι σε λίγο καιρό το κόστος
χρήσης τους θα ανταγωνίζεται τις υπάρχουσες µεθόδους» είπε χαρακτηριστικά ο
Πρέσβης. «Πιστεύουµε πολύ στη συµµετοχή των πολιτών και εύχοµαι στην επόµενη
έκδοσή σας να συµµετέχουν ακόµα περισσότερες εταιρίες».

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ µε συντονιστή τον κ. Θοδωρή Κούβακα,
∆ηµοσιογράφο της Real Planet. Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν οι κ.κ. Σωτήρης Καπέλος,
Γενικός ∆ιευθυντής της BP Solar, Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής της
EUNICE Energy Group, Νόρα Μιχαλολιάκου, Marketing & Communications Manager της
POLYECO – Εταιρίας ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων, Νίκος Βιταντζάκης,
Εντεταλµένος Σύµβουλος Ποιότητας & Ανάπτυξης της Sol Energy Hellas, Νίκος
Χαραλαµπίδης, Γενικός ∆ιευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace και
Αλέκος Μάρκελος, ∆ιευθυντής του Περιοδικού Περιβάλλον 21. Καθένας από τους
οµιλητές άγγιξαν το πολυδιάστατο ζήτηµα της πράσινης οικονοµίας, ανάπτυξης και
επιχειρηµατικότητας µέσα από το πεδίο εξειδίκευσής του προσφέροντας στο κοινό µια
περισσότερο σφαιρική εικόνα γύρω από το θέµα που πραγµατεύτηκε η φετινή έκδοση.

Η εκδήλωση έκλεισε µε οµιλίες από εκπροσώπους εταιριών που συµµετείχαν στην
έκδοση και που σύντοµα και περιεκτικά περιέγραψαν τα περιβαλλοντικά
προγράµµατα, τους στόχους και το όραµα των εταιριών. Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν
ο κ. Γεώργιος Αναστασάκος, Σύµβουλος ∆ιοίκησης της ξενοδοχειακής αλυσίδας
Aldemar Hotels & Spa, η κ. Λίλιαν Φίλιπς, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της
Frigoglass, o κ. Γεώργιος Μπλέτσας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της JTI και η κ.
Παγώνα Λίγγου, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Χάλυψ ∆οµικά Υλικά.

Μετά το πέρας των οµιλιών ακολούθησε κοκτέιλ.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν οι:
Real News, Real fm, Ad Business, CSR Review, Connective Communications,
Περιβάλλον 21, ΧΡΗΜΑ, Insurance World, InfoBiz.

Χορηγός Φιλοξενίας: Athens Ledra Marriott
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Ο κ. Peter Michel Heilmann,
Πρόεδρος της EuroCharity, απευθύνει
χαιρετισµό στο κοινό

Ο κ. Μιχάλης Σπανός, ∆ιευθύνων
Εταίρος της EuroCharity, απευθύνει
χαιρετισµό στο κοινό

Οι οµιλητές του πάνελ δέχονται
ερωτήσεις από το κοινό µε βασικό
θέµα την πράσινη ανάπτυξη
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Σύµφωνα µε όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία αλλά και ο Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Ν.Αιγαίου, είναι απαραίτητη η διαµόρφωση ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων, το οποίο
περιλαµβάνει συλλογή, µεταφόρτωση, δράσεις µείωσης της παραγωγής αποβλήτων,
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας και διάθεση.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται ισχυροί Φο∆ΣΑ που θα είναι
στελεχωµένοι µε εξειδικευµένο προσωπικό και οι οποίοι θα κληθούν να εξειδικεύσουν
και να υλοποιήσουν τους στόχους των Περιφερειακών Σχεδιασµών, να διασφαλίσουν
την ολοκληρωµένη διαχείριση µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να εκπονήσουν
επιχειρησιακό σχέδιο 4 ετούς ορίζοντα και να καλύψουν το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους µε µια βιώσιµη τιµολογιακή πολιτική.

Στo πλαίσιo των παραπάνω, η εταιρία ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε. ανέλαβε τη σύνταξη µελέτης
συλλογής και µεταφοράς, µελέτης εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων
και την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράµµατος για λογαριασµό του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Νήσου Κω. Στις µελέτες αυτές καταγράφεται το
πραγµατικό κόστος αποκοµιδής των απορριµµάτων από τις υπηρεσίες καθαριότητας
των ∆ήµων Κω, ∆ικαίου και Ηρακλειδών και διερευνάται η δυνατότητα να αναλάβει ο
Σύνδεσµος την ενιαία συλλογή των αποβλήτων. Αξιολογούνται οι διαθέσιµες
τεχνολογίες για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων του νησιού, λαµβάνοντας
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της Κω αλλά και τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α καθώς και
της νέας Οδηγίας πλαίσιο για τα απορρίµµατα. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εφαρµογή
ενός καινοτόµου προγράµµατος για τη διαλογή στην πηγή των παραγόµενων
οργανικών αποβλήτων και διερευνώνται οι απαιτούµενες επενδύσεις για την
ολοκληρωµένη διαχείριση του συνόλου των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, όπως
τα ανακυκλώσιµα υλικά, τα ειδικά ρεύµατα του Ν. 2939 κ.α. Με βάση τα παραπάνω
διαµορφώνεται ένα βιώσιµο σχέδιο δράσης για τα επόµενα έτη λειτουργίας του Φο∆ΣΑ
και γίνονται προτάσεις για τη διαµόρφωση σύγχρονης τιµολογιακής πολιτικής, η οποία
θα δίνει κίνητρο στους πολίτες αλλά και στους ∆ήµους της Ν. Κω να αυξήσουν τα
ποσοστά ανακύκλωσης των αποβλήτων που παράγουν.

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:
• Περιβαλλοντική Πολιτική
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
• Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Φυσικό Περιβάλλον
• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στη Βιοµηχανία

περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΤΑ
Σύµβουλοι Μελετητές

Περιβαλλοντικών Έργων
Ολοφύτου 15

Αθήνα ΤΚ 11142

www.epta.gr
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Η εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων EXPO LINE βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει τη διοργάνωση της νέας έκθεσης BTF (BUILDING TECHNOLOGIES FAIR) η
οποία θα πραγµατοποιηθεί από 16 εώς 19 Απριλίου 2010 στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C.

Η έκθεση BTF απεικονίζοντας τους κλάδους των τεχνολογιών κτηρίων σε όλο τους το
εύρος είναι δοµηµένη σε 4 εκθεσιακές ενότητες.

• ELTEC / LIGHTEC: Ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνολογίες φωτισµού
• CLIMATEC (HVAC): Τεχνολογίες θέρµανσης - εξαερισµού - κλιµατισµού
• SECUTEC / AUTOTEC: Συστήµατα ασφαλείας - αυτοµατισµοί
• LIFTEC / Συστήµατα µεταφοράς & parking – αυτοµατισµοί θυρών

BUILDTEC: Πυρασφάλεια, κεντρικά συστήµατα καθαρισµού, σωληνωτά
ταχυδροµεία

Η έκθεση BTF είναι µια νέα πρόταση προσαρµοσµένη στην εποχή µας, που στοχεύει να
φέρει σε επαφή και κάτω από την ίδια στέγη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον ευρύτερο χώρο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφαρµογών για
να προβάλουν τα προϊόντα τους, να πραγµατοποιήσουν εµπορικές επαφές και
συµφωνίες, να αναζητήσουν συνεργάτες και δίκτυα διανοµής.

Με µια δυναµική και αποτελεσµατική καµπάνια προβολής η BTF θα επιδιώξει τη
µέγιστη επισκεψιµότητα και τα καλύτερα εµπορικά αποτελέσµατα.

Η διοργανώτρια εταιρία Expo Line που δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο των
εκθέσεων και έχει να επιδείξει σηµαντικές διοργανώσεις όπως ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ,
MULTIELECTRONIKA, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η BTF να
προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για την προώθηση των κλάδων που εκπροσωπεί.

Νέα εκθεση

16-19 Απριλίου

περισσότερες πληροφορίες

e-mail: info@expoline.gr

www.expoline.gr



Ε. ΣΑΡΗ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Στρυµονοχώρι Σιδηροκάστρου, Τ.Κ. 62300, Τ.Θ. 4, Τηλ.: 23230 28110, Fax: 23230 28120

ΣΕΡΡΕΣ:
Κ. Καραµανλή 88 Α'
Τ.Κ. 621 00
Τηλ.: 23210 50 223
e-mail: saleserres@stabil.gr

ΑΤΤΙΚΗ:
16ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου
Γλυκά Νερά
Τηλ. & Fax: 210 66 55 040
e-mail: salesathens@stabil.gr

AN. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Βασ. Όλγας 271 Τ.Κ. 54655
Τηλ.: 2310 403 150 (10 γραµµές)

2310 403 551
Fax: 2310 403 159
e-mail: salesolgas@stabil.gr

∆ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
5ο χλµ. Oδού Θεσ/νίκης Λαγκαδά
Τ.Κ. 56410, Τ.Θ. 40002
Τηλ.: 2310 692 810 (10 γραµµές)
Fax: 2310 692 829,
e-mail: salestitan@stabil.gr

www.stabil.gr
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ENEƒ°∂π∞ - PHOTOVOLTAIC ‘09

æÀ•∏™, £∂ƒª∞¡™∏™, ™Àªµ∞∆π∫ø¡
∫∞π ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Στην κορυφή της εκθεσιακής αγοράς η 4η ∆ιεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC
2009, Έκθεση-θεσµός για τον κλάδο των Φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ ανοίγει τις πύλες
22-25 Οκτωβρίου 2009

Εκθέτες από 15 χώρες µε ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά των Φωτοβολταϊκών και
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, θα υποδεχθούν για µια ακόµα φορά τους χιλιάδες
επισκέπτες της κορυφαίας, πραγµατικά, ∆ιεθνούς Έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC
2009 που θα πραγµατοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC από 22-25 Οκτωβρίου.
Η εταιρία LEADEREXPO-LEADERTECH ήταν η πρώτη εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων που,
πρωτοπορώντας, διοργάνωσε το 2006 έκθεση για τις ΑΠΕ και σήµερα η Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- PHOTOVOLTAIC, έχοντας διαγράψει πολύ πετυχηµένη πορεία, είναι η πιό γνωστή
ελληνική έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στην Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες.
Mε την, επί τέσσερα χρόνια συνεχή και επιτυχηµένη διοργάνωσή της, απέδειξε ότι
είναι η πλέον πλήρης, αξιόπιστη και ιδανική πλατφόρµα σηµαντικών εµπορικών
συνεργασιών στο τοµέα των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας.
Η µοναδικά υψηλή επισκεψιµότητά της (12.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και 20
χώρες του εξωτερικού για το 2008) την κατατάσσουν στην κορυφή των ∆ιεθνών
Εκθέσεων της χώρας µας για τα Φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ.
Η Έκθεση έχει την Αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε καθώς και τη
στήριξη των: Γερµανικής Πρεσβείας, ∆ΕΣΜΗΕ, ΚΑΠΕ, ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Εµπορικού
& Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, Β2Β RENENERGY, SEE της Ε.Ε., EPIA (European Photovoltaic
Industry Association), Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφ. Ελλάδος),
Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών Ιταλίας, Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
της Ταϊβάν και Επιµελητηρίου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της Κίνας.
Η σηµαντικότατη θέση της Έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ-PHOTOVOLTAIC 2009 στην ελληνική
ενεργειακή αγορά αποδεικνύεται και από την πλειάδα των επιχειρήσεων οι οποίες την
τιµούν µε την χορηγία τους.

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.
Η ∆ιεθνής έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC 2009 θα παρουσιάσει, µε τρόπο
ολοκληρωµένο, όλο τον κλάδο των σύγχρονων τεχνολογιών των ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά
συστήµατα, Ηλιακή ενέργεια, 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
Κτiριακής ενέργειας, Ενεργειακών Έξυπνων κτiρίων, 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.
Το ∆ιεθνές Συνέδριο ENERTECH 2009, το οποίο συγκεντρώνει διακεκριµένους οµιλητές
διεθνούς κύρους από όλο τον κόσµο θα πλαισιώσει πάλι την έκθεση και την
Επιστηµονική του διοργάνωση ανέλαβε η ∆ΕΗ Α.Ε. Οι εργασίες του ∆ιεθνούς Συνεδρίου
θα πραγµατοποιηθούν στο Ξενοδοχείο HOLIDAY Inn στην Αττική Οδό µε τη συµµετοχή
πολλών διακεκριµένων οµιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράλληλα το Business Forum, που διοργανώνεται από το Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 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. Η είσοδος στο Business Forum είναι ελεύθερη.

20-25 Οκτωβρίου 2009

Εκθεσιακό Κέντρο MEC

Αθήνα

Μεγάλος Χορηγός

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΕΛΤΑ Α.Ε.

Χορηγοί οι:

∆ΕΠΑ Α.Ε.

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

SILCIO

SOLAR CELLS HELLAS

SUNPOWER

YINGLI.

Συνεχής ενηµέρωση για

την πορεία της Έκθεσης

και προεγγραφές για

τους ενδαφερόµενους

από την ιστοσελίδα της

διοργανώτριας εταιρίας

www.leaderexpo.gr
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Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (Environment) & Τεχνολογίες νερού (WATERTEC) & το
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ εν όψει του Συνεδρίου της Κοπεγχάγης (COP 15)

Μια καινοτόµος διοργάνωση από την εταιρία LEADEREXPO-LEADERTECH, η 5η ∆ιεθνής
Έκθεση ENVIROTECH ’09, που διαδέχεται την επιτυχηµένη, για πολλά χρόνια, πορεία
της έκθεσης WATERTEC, ανοίγει τις πύλες της από 22-25 Οκτωβρίου 2009 στο
Εκθεσιακό Κέντρο MEC.

Μεγάλες εταιρίες και από τους δύο κλάδους θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους σε ένα απαιτητικό αγοραστικό κοινό που αναζητά ολοκληρωµένες και
συµφέρουσες λύσεις.

Η Έκθεση ENVIROTECH ’09 θα πλαισιωθεί από το Μεσογειακό Συµπόσιο - Προοπτικές
στη διαχείριση Νερού, Αποβλήτων και Ενέργειας εν όψει του Συνεδρίου της
Κοπεγχάγης (COP 15) του οποίου οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν 23 και 24
Οκτωβρίου στη Συνεδριακή Αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου MEC.

Το Μεσογειακό Συµπόσιο µέρος ενός συνόλου δράσεων που διοργανώνονται από το
Παν/µιο Αθηνών, το MIO-ECSDE, το GWP-Med, την UNESCO-BRESCE και το Συµβούλιο
ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.

∆ιακεκριµένοι Έλληνες και ξένοι οµιλητές θα αναφερθούν στα εξής θέµατα:
1η Συνεδρία
23 Οκτώβρη 10:00-13:00: Αξιοποίηση µη συµβατικών πηγών νερού, χρήση
καθαρισµένων λυµάτων, «αναγεννηµένου» νερού, νερού από αφαλάτωση κ.λπ.
2η Συνεδρία
23 Οκτώβρη 14:00-17:00: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων µε έµφαση στην
ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, κοµποστοποίηση κ.λπ.
3η Συνεδρία
24 Οκτώβρη 10:00-13:00 «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) µε έµφαση
στην Ενέργεια, σε συµφωνία µε την προτεινόµενη από το ΥΠΕΠΘ θεµατική χρονιά, στο
πλαίσιο της δεκαετίας του ΟΗΕ για την ΕΑΑ.

Οι φόρµες προεγγραφής για επίσκεψη στην Έκθεση ENVIROTECH ’09 και εγγραφής για
την παρακολούθηση των εργασιών του µεσογειακού Συµποσίου είναι διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα της διοργανώτριας www.leaderexpo.gr.

22-25 Οκτωβρίου 2009

Εκθεσιακό Κέντρο MEC

Αθήνα

5∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
ENVIROTECH ‘09

∂¶π∫∂¡∆ƒ√ ∆√À ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆√™ ∆∏™
∞°√ƒ∞™ & ∆ø¡ º√ƒ∂ø¡ ∆∏™ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™
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Η εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στον ταχύτατα αναπτυσσόµενο τοµέα των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προέβη στην ίδρυση της κατά 90% θυγατρικής
εταιρίας ALUMIL SOLAR Α.Ε. της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα
και το αρχικό της µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 60 χιλ. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς ενώ στην θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
ορίστηκε ο κ. Απόστολος Καβάκας (στέλεχος της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.).
Σκοπός της νέας Εταιρίας είναι η εµπορία στηριγµάτων αλουµινίου για όλους τους
τύπους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για πάρκα, στέγες, ταράτσες, Φ/Β για
ενσωµάτωσή τους στα κτήρια (σε υαλοπετάσµατα, αίθρια, πέργκολες, κλπ), καθώς και
η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων µέσω του δικτύου της ALUMIL κυρίως στο
εξωτερικό.

Η ALUMIL SOLAR S.A. συµµετέχει στην ∆ιεθνή Έκθεση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών
Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων Intersolar 2009, που θα πραγµατοποιηθεί από 27 έως 29
Μαΐου 2009 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό κέντρο Μονάχου στην Γερµανία.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά βιοµηχανικά συγκροτήµατα –
βάσει παραγωγικής δυναµικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωµένα συστήµατα
αλουµινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρµογές καθώς και βιοµηχανικών
προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιοµηχανία, τη ναυπηγική, τις
µεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγµένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους,
έχει εδραιωθεί ως µία από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιοµηχανίες διέλασης
αλουµινίου και συµπληρωµατικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουµινίου J-Bond,
πολυκαρβονικά, αυτοµατισµοί, συστήµατα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ρουµανία,
Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. ∆ιαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των
οποίων οι 20 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η µητρική
εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του
Οµίλου ξεπέρασαν τα € 287 εκ. για το 2007 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα
€ 43 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόµενες
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας.

ALUMIL
∞¡∞∫√π¡ø™∏ π¢ƒÀ™∏™ £À°∞∆ƒπ∫∏™

περισσότερες πληροφορίες

Φιλοκτήµων Βακάλης

Υπεύθυνος Χρηµατιστηριακών

Θεµάτων & Ανάλυσης Οµίλου

Investors@Alumil.com

www.alumil.com
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K & M
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Το φ/β πάρκο, που πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την εταιρία µας, βρίσκεται στην περιοχή
Ράχη της Άρτας και έχει ισχύ 97,2kW. Το πάρκο έχει συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο
και έχει ήδη αρχίσει να το τροφοδοτεί µε πράσινο ρεύµα, συµβάλλοντας αποφασιστικά
στην αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιµες και καθαρές πηγές στην Ελλάδα. Ετήσια,
η λειτουργία του πάρκου θα οδηγήσει στην αποφυγή έκλυσης 115.000 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα, συµβάλλοντας έτσι στον περιορισµό του φαινοµένου του θερµοκηπίου.

Τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για το έργο είναι:
Πάνελ: Suntech STP270-24Vb 270Wp
Inverter: SMA 5000 TL-20
Περιστρεφόµενες βάσεις στήριξης: DEGER 5000NT
Σύστηµα καταγραφής παραµέτρων λειτουργίας: SunnyWebbox
Αναµενόµενη ετήσια απόδοση: 165.000kWh

Η κατασκευή του πάρκου, όπως και όλων των έργων µας, έγινε µε προσοχή στη
λεπτοµέρεια και µε βάση διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης.
Η χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων υψηλής ποιότητας σε συνδυασµό µε τη σωστή
επιλογή των αντιστροφέων και του λοιπού εξοπλισµού, εξασφαλίζουν τη σωστή
λειτουργία των έργων µας και την αποδοτικότερη δυνατή συνεργασία panel – inverter.
Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε µέσα σε έξι εβδοµάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια
των οποίων το πάρκο ήταν πλήρως ασφαλισµένο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι
ιδιοκτήτες παρέλαβαν εγγύηση καλής λειτουργίας από την εταιρία µας. Η Κ&Μ Ενεργειακή
θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης στο πάρκο, εξασφαλίζοντας έτσι τη
βέλτιστη λειτουργία του και τη µέγιστη αποδοτικότητα της επένδυσης των πελατών µας.

Άλλα έργα που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν από την Κ&Μ ήταν:
• τέσσερις µονάδες συνολικής ισχύος 400kW στην Άρτα,
• τρεις µονάδες συνολικής ισχύος 140kW στην Μεσσηνία
• µία µονάδα 100kW στην Αρκαδία,
• πέντε µονάδες συνολικής ισχύος 480kW στη Λακωνία

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε στάδιο σύνδεσης τρία ακόµα έργα
συνολικής ισχύος 300kW.
Σε φάση κατασκευής βρίσκονται τη στιγµή αυτή ήδη 7 έργα συνολική ισχύος 220kW
ενώ έχει προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβρη να ξεκινήσει η κατασκευή 7 έργων
συνολικής ισχύος 540kW σε Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Σηµειώσεις για εκδότες:
Η Κ&Μ ξεκίνησε ως τµήµα ΑΠΕ της εταιρίας Αφοι Μουστάκα & ΣΙΑ, η οποία
δραστηριοποιείται από το 1964 στο χώρο της βιοµηχανικής ψύξης. Από το 2006, η Κ&Μ
Ενεργειακή λειτουργεί ως αυτόνοµη εταιρία και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ.
Η Κ&Μ κατασκεύασε και συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά
πάρκα στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρία µας ανέλαβε την εγκατάσταση του πρώτου
φωτοβολταϊκού πάρκου µε συνδυασµό σταθερών και περιστρεφόµενων βάσεων στη
χώρα µας. Η Κ&Μ έχει εγκατεστηµένα Φ/Β πάρκα στη Μεσσηνία, στην Άρτα, στη Λακωνία
και στην Αρκαδία ενώ τα υπό κατασκευή και προς αδειοδότηση έργα της εκτείνονται σε
όλη την Ελλάδα. Όλα τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που εµπορεύεται και εγκαθιστά η Κ&Μ
Ενεργειακή είναι πιστοποιηµένα κατά ISO µε εγγύηση διάρκειας από 20 εως 25 χρόνια.

περισσότερες πληροφορίες

Κροντηράς Πέτρος

Υπεύθυνος Πωλήσεων

p.krontiras@km-energy.gr

Η Κ&Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι

στην ευχάριστη θέση να

ανακοινώσει την ολοκλήρωση

ενός ακόµα φωτοβολταϊκού

πάρκου και τη σύνδεση του

µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Με

την ολοκλήρωση και αυτού

του έργου, η συνολική ισχύς

των φωτοβολταϊκών πάρκων

της Κ&Μ που ήδη βρίσκονται

σε λειτουργία έχει ξεπεράσει

το 1,5MW.
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Με το βλέµµα στην Κοπεγχάγη
Οι πολίτες ενηµερώνονται, κινητοποιούνται,

στέλνουν το δικό τους µήνυµα για το περιβάλλον!

Βρισκόµαστε πλέον στη τελική ευθεία πριν την, καθοριστικής σηµασίας, Συνδιάσκεψη
του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη, όπου οι ηγέτες του κόσµου θα διαµορφώσουν τον καινούριο
παγκόσµιο κλιµατικό χάρτη και εν πολλοίς θα επηρεάσουν αναπόδραστα το µέλλον του
πλανήτη µας.

Απέναντι στη ιστορική αυτή περιβαλλοντική πρόκληση κανείς δεν πρέπει να µείνει
αµέτοχος. Η άµεση και ουσιαστική συµµετοχή όλων µας είναι το «διαβατήριό» µας σε
ένα καλύτερο αύριο για µας και τα παιδιά µας.

Με βάση την πεποίθηση αυτή, το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, διοργανώνει στις 6 και 7
Νοεµβρίου στην Αίγλη Ζαππείου ένα διήµερο ενηµέρωσης και κινητοποίησης των
πολιτών, µε θέµα «Κλίµα & Πόλη: µε το βλέµµα στην Κοπεγχάγη».

Το διήµερο, που θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του UNEP MAP (Προγράµµατος
των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον/Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης) µε την ευγενική
χορηγία της Τράπεζας Κύπρου και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Παντείου Παν/µίου, θα
τιµήσουν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας, της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, µέλη διεθνών ΜΚΟ, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, αναλυτές, δηµοσιογράφοι και πλήθος κόσµου.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής και διαδραστικής αυτής εκδήλωσης, οι πολίτες της Αθήνας θα
έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το µείζον πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής
από τους πλέον ειδικούς, να διατυπώσουν τις ανησυχίες και τα ερωτήµατά τους, να
συµµετάσχουν σε ανοιχτές συζητήσεις, να εµπλακούν ενεργά στην ανίχνευση
σχετικών προτάσεων και λύσεων, να στείλουν το δικό τους ηχηρό µήνυµα ενόψει της
Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης.

Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικά και ενηµερωτικά δρώµενα για παιδιά
(θεατρικό παιχνίδι, καλλιτεχνικές δηµιουργίες, κ.α.) µε στόχο την ευαισθητοποίηση
τους πάνω στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής και την γνωριµία τους µε πρακτικές, που
συµβάλλουν στην αντιµετώπισή της.

περισσότερες πληροφορίες

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Λουκία Καλαϊτζή

Υπεύθυνη τύπου & επικοινωνίας

Email: press@medsos.gr

www.medsos.gr
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Η AUTEV ENGINEERING A.E. είναι µια δυναµική µελετητική και κατασκευαστική εταιρία
σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας.

Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούµαστε περιλαµβάνουν θέµατα όπως:

Μελέτη-Κατασκευή και χρηµατοδότηση µεγάλων εγκαταστάσεων
• Ανοιχτοί και κλειστοί χώροι στάθµευσης
• Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κα ηλεκτρολογικές για δήµους και

ξενοδοχεία
• Συστήµατα αφαλάτωσης για δήµους και ξενοδοχεία
• Συστήµατα αυτοµατισµού (∆ιαχείριση δικτύων ύδρευσης, υδραγωγείων,

ενδιάµεσων σταθµών άντλησης)
• Φωτοβολταϊκά πάρκα
• Αιολικά Πάρκα
• Υβριδικά Πάρκα
• Υποσταθµοί

Μελέτη-Κατασκευή και χρηµατοδότηση οικολογικών µονάδων ανακύκλωσης και
παραγωγής ενέργειας
• Μηχανική και βιολογική επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων
• Παραγωγή ενέργειας από οικολογική επεξεργασία σκουπιδιών (Παραγωγή

βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκµετάλλευση της θερµικής
ενέργειας κατά την επεξεργασία απορριµµάτων για την παραγωγή πόσιµου νερού)

• ΧΥΤΑ
• Μέθοδοι για την εκµετάλλευσης του λιπάσµατος (Πανεπιστήµιο Cottbus)

Γενικό πλαίσιο δραστηριοτήτων
• Εργαστηριακές δοκιµές / ∆οκιµές πιλοτικών µονάδων
• Συµβουλευτικές Υπηρεσίες / Σχεδιασµός
• Μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, παράδοση
• Ετοιµοπαράδοτα έργα (Με το κλειδί στο χέρι)
• Χρηµατοδοτήσεις
• Μακροχρόνια υποστήριξη µέσω συµβάσεων
• Λειτουργία εγκαταστάσεων
• Μεταφορά τεχνογνωσίας

Έρευνα και ανάπτυξη
Η AUTEV ENGINEERING AE σε συνεργασία µε τα τεχνολογικά πανεπιστήµια Magdeburg
και Cottbus της Γερµανίας πρωτοπορεί στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα των
οικολογικών συστηµάτων και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

AUTEV ENGINEERING A.E.
ªπ∞ ¢À¡∞ªπ∫∏ - ª∂§∂∆∏∆π∫∏ - ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫∏
∂∆∞πƒπ∞
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Το νέο εργοστάσιο παραγωγής µετατροπέων της SMA, που λειτουργεί ήδη από τον
περασµένο Μάρτιο, θέτει νέα πρότυπα σε όλους τους τοµείς: έχει ετήσια παραγωγική
ικανότητα έως τέσσερα GW και καλύπτει µια επιφάνεια περίπου 18.000 m2

αποτελώντας τη µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής ηλιακών µετατροπέων παγκοσµίως.
Το νέο εργοστάσιο έχει τις ελάχιστες δυνατές ενεργειακές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή απόδοση της καταναλισκόµενης ενέργειας. Έτσι η νέα
µονάδα παραγωγής της SMA πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων. Επιπλέον, εφαρµόζοντας ειδικά µέτρα αυξηµένης απόδοσης
της διαδικασίας παραγωγής, επιτυγχάνεται µειωµένη κατανάλωση ενέργειας από τα
µηχανηµάτα παραγωγής και δοκιµών. Η βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτός, το
έξυπνο σύστηµα εξαερισµού καθώς και η χρήση συσσωρευτών θερµότητας και ψύξης
συµπληρώνουν τον κατασκευαστικό και ενεργειακό σχεδιασµό του νέου εργοστασίου.

Οι ανάγκες σε ρεύµα και θερµότητα καλύπτονται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας:
η ενσωµατωµένη στο κτίριο φ/β εγκατάσταση ονοµαστικής ισχύος περίπου 1,1 MW και
η συνδυασµένη µονάδα παραγωγής θερµότητας ρεύµατος που λειτουργεί µε βιοαέριο
τροφοδοτούν τις νέες εγκαταστάσεις, χωρίς την εκµποµπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.
Παράλληλα αξιοποιούνται οι θερµικές απώλειες του συµπιεστή αέρος για τα εργαλεία
και τους µηχανισµούς ανύψωσης, στο σύστηµα θέρµανσης. Οι πρόσθετες ανάγκες σε
θερµότητα καλύπτονται µέσω της τηλεθέρµανσης κοντινών θερµοηλεκτρικών σταθµών, οι
οποίοι λειτουργούν µε την καύση αποβλήτων. Επιπλέον, διασφαλίζεται η επαρκής ψύξη:
µια ψυκτική µηχανή απορρόφησης χρησιµοποιεί τη θερµότητα από τη µονάδα
συµπαραγωγής για την παραγωγή ψύξης.
Στο νέο εργοστάσιο, οι διαδικασίες παραγωγής έχουν επανασχεδιαστεί µε στόχο να
αποφέρουν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις. Οι γραµµές παραγωγής µπορούν να
τροποποιηθούν ή να αναπτυχθούν µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα σε νέες
γραµµές παραγωγής διαφορετικού τύπου συσκευών. Έτσι η διαδικασία παραγωγής
παρέχει µέγιστη ευελιξία, ώστε η SMA να πάραγει κατά παραγγελία, µε συνέπεια
στους προκαθορισµένους χρόνους παράδοσης, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη δοµών
διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δε διατίθενται για έκδοση ή
διανοµή στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στον Καναδά ή στην Αυστραλία.

Η SMA Solar Technology AG

εγκαινίασε το νέο

εργοστάσιο παραγωγής

ηλιακών µετατροπέων

συνολικής ισχύος τεσσάρων

Gigawatt ενισχύοντας ακόµα

περισσότερο την ευελιξία

της. Στον εναρκτήριο λόγο

του, ο εκπρόσωπος του

διοικητικού συµβουλίου

Günther Cramer

υπογράµµισε, ότι µε τη νέα

µονάδα παραγωγής η SMA

δίνει το στίγµα για τη

δηµιουργία βιοµηχανικών

εγκαταστάσεων µε µηδενικό

αποτύπωµα.

περισσότερες πληροφορίες

Στοιχεία επαφής µε τα ΜΜΕ:

SMA Solar Technology AG

Volker Wasgindt

Υπεύθυνος εργασιών Τύπου & Ενώσεων

Volker.Wasgindt@SMA.de

Για περισσότερες πληροφορίες

στην Ελλάδα:

Βίκυ Ζερβούδη

Vicky.Zervoudi@SMA-Hellas.com

www.SMA.de

www.SMA-Hellas.com
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«Ο µετατροπέας, η καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήµατος, συµβάλλει ήδη σηµαντικά στην τροφοδοσία καθαρής
ενέργειας χωρίς εκποµπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα», επισηµαίνει ο Gu ̈nther Cramer, εκπρόσωπος του διοικητικού
συµβουλίου της SMA Solar Technology AG. «Επιτυγχάνοντας συνθήκες παραγωγής µετατροπέων µε µηδενικό αποτύπωµα
προχωράµε ακόµα ένα βήµα µπροστά και αποδεικνύουµε έµπρακτα, ότι ο εκσυγχρονισµός της βιοµηχανικής παραγωγής
είναι ήδη εφικτός χωρίς να επηρεάζονται οι κλιµατικές συνθήκες. Ως εταρεία-ηγέτης στην κατασκευή ηλιακών
µετατροπέων παγκοσµίως θα θέλαµε σε αυτό το σηµείο να εγκαινιάσουµε τη νέα τάση δηµιουργίας βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων µε µηδενικό αποτύπωµα.»

Πληροφορίες σχετικά µε την SMA Solar Technology AG
Η SMA είναι παγκόσµιος ηγέτης στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών µετατροπέων, της καρδιάς κάθε συστήµατος παραγωγής
ηλιακής ενέργειας. Ο όµιλος SMA, µε έδρα το Niestetal στο Kassel της Γερµανίας, δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους
µε δέκα θυγατρικές επιχειρήσεις. Ο όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί σήµερα περισσότερους από 2.500 εργαζόµενους
(συµπεριλαµβανοµένων εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης). Η SMA παράγει ένα ευρύ φάσµα µετατροπέων που
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. Από τις 27 Ιουνίου 2008, η εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του
Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92), ενώ από τις 22 Σεπτεµβρίου 2008 οι µετοχές της επιχείρησης
συµπεριλαµβάνονται στον TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα για τις εξαιρετικές αποδόσεις της. Η SMA Hellas AE
ιδρύθηκε το 2007, ενισχύοντας ιστορικούς και εµπορικούς δεσµούς που υπήρχαν µε την Ελλάδα από το 1982 µε την
υλοποίηση του πρώτου αυτόνοµου συστήµατος στην Κύθνο, που αποτελούσε, για την εποχή, το µεγαλύτερο αυτόνοµο
σύστηµα βασιζόµενο σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη.

Αποποίηση ευθυνών:
Αυτό το δελτίο τύπου
προορίζεται αποκλειστικά για
πληροφόρηση και δεν αποτελεί
προτροπή για αγορά, διατήρηση
ή πώληση αξιόγραφων. Το παρόν
δελτίο τύπου ενδέχεται να
περιέχει δηλώσεις πρόβλεψης.
Οι δηλώσεις πρόβλεψης δεν
περιγράφουν ιστορικά γεγονότα.
Οι δηλώσεις αυτές
περιλαµβάνουν επίσης
υποθέσεις και προσδοκίες της
επιχείρησής µας. Οι δηλώσεις
πρόβλεψης βασίζονται σε
προγραµµατισµό, εκτιµήσεις και
προγνώσεις, στις οποίες έχει τη
δεδοµένη στιγµή πρόσβαση η
κεντρική διοίκηση της SMA Solar
Technology AG (SMA ή εταιρία).
Γι' αυτό οι δηλώσεις πρόβλεψης
ισχύουν µόνο την ηµέρα, την
οποία πραγµατοποιούνται. Οι
δηλώσεις πρόβλεψης ενέχουν
εγγενείς κινδύνους και
παράγοντες αβεβαιότητας.
∆ιάφοροι γνωστοί ή/και
άγνωστοι κίνδυνοι, καθώς και
άλλοι παράγοντες ενδέχεται να
οδηγήσουν σε πραγµατικά
αποτελέσµατα, οικονοµική
κατάσταση, εξέλιξη ή απόδοση
της εταιρείας που θα αποκλίνει
ουσιαστικά από όσα
εκφράζονται στις παρούσες
εκτιµήσεις. Αυτοί οι παράγοντες
περιλαµβάνουν αυτούς που η
SMA έχει περιγράψει σε
δηµοσιευµένες εκθέσεις της.
Αυτές οι εκθέσεις παρατίθενται
στην ιστοσελίδα της SMA
www.sma.de. Η εταιρία δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη να
ενηµερώνει τέτοιου είδους
δηλώσεις πρόβλεψης ή να τις
αναθεωρεί βάσει µελλοντικών
αποτελεσµάτων ή εξελίξεων.
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Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε από την ProfilGroup και για λογαριασµό του
Σ.Ε.Μ.Α.Σ (Συνδέσµου Ελλήνων Μεταποιητών Αλουµινίου Σιδήρου). Ηµερίδα µε θέµα
“Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων” στο ξενοδοχείο
Φιλίππειο στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας του Υ.ΜΑ.Θ. κος Λουκάς
Ανανίκας, ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης κος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου κος
Γιώργος ∆ουκίδης, ο ∆ιευθυντής του Ι.Ε.Κ. Πολυγύρου κος Βασιλάκης Ευθύµιος, ο
Πρόεδρος της Πανελήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευών κος
Σπύρος Στυλιαρογιάννης και Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ο.Β.ΑΣ.

Την εκδήλωση τίµησαν πλήθος προσκεκληµένων συγκεκριµένα 310 άτοµα, από τον
κλάδο του Αλουµινίου, κατασκευαστές, έµποροι, αντιπρόσωποι, γεγονός που
αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον του κλάδου για ενηµέρωση.

Μετά τους χαιρετισµούς των επισήµων ακολούθησε παρουσίαση των πεπραγµένων του
ΙΕΚ Πολυγύρου σχετικά µε τη Σχολή Τεχνιτών ∆οµικών Έργων Αλουµινίου και Σιδήρου
από την Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΣΕΜΑΣ κα Αθανασία Φάκα, τον λόγο έπειτα πήρε ο
σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξη κος Αντώνης Μαρίνος, ο οποίος ανέπτυξε
το κύριο θέµα της Ηµερίδας, “Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη βελτίωση ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων”.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης ο κος Μαρίνος αναφέρθηκε στον προγραµµατισµό του
Υπουργείου για τη δροµολόγηση πρακτικών εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια και
κυρίως στις κατοικίες καθώς επίσης και τα κίνητρα που θα δοθούν στους ιδιοκτήτες
των κατοικιών για µια ολοκληρωµένη µόνωση του κελύφους του κτιρίου.

Οι παρεµβάσεις καθώς και οι ερωτήσεις από το ακροατήριο όσον αφορά την εισήγηση
του κου Μαρίνου δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα έντονο από άποψη ενδιαφέροντος
κλίµα.



Το συµπέρασµα της Ηµερίδας ήταν ότι θα δροµολογηθεί ένα πρόγραµµα επιδότησης
των ιδιοκτητών κατοικιών για ολική ενίσχυση της θερµικής απώλειας των κατοικιών και
συγκεκριµένα όσον αφορά εξωτερικά επιχρίσµατα οριζόντιας τοιχοποιίας και δώµατος
και επίσης αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων. Ολα τα παραπάνω θα ισχύουν για
κατοικίες πριν από το 1980.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η εταιρία ALUMIL, βιοµηχανία ∆ιέλασης Αλουµινίου, η
εταιρία DUROPLAST, βιοµηχανία παραγωγής ρολών και γκαραζόπορτας, η εταιρία
ELUMATEC µε αντικείµενο την εµπορία µηχανηµάτων επεξεργασίας αλουµινίου και
PVC, η εταιρία GEBETEC, που δραστηριοποιείται στον τοµέα εξαρτηµάτων και
µηχανισµών πορτών και παραθύρων, η εταιρία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙ∆ΗΣ µε αντικείµενο
την παραγωγή εξαρτηµάτων αλουµινίου και κάγκελων αλουµινίου και η εταιρία SOLID
µε πάνελ εισόδου.
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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας διοργανώνει την 6η πανελλήνια έκθεση
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 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 το 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 ανακοινώνει

την πραγµατοποίηση της 6ης

πανελλήνιας έκθεσης

αρχιτεκτονικού έργου που θα

πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα

τον Νοέµβριο του 2009, µε

τίτλο Walls.

Το εγχειρίδιο όρων

συµµετοχής στην έκθεση θα

υπάρχει στην ιστοσελίδα του

συλλόγου στην ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.sana.gr/exhibition-

2009. 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

walls@sana.gr
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Εναρκτήριο λάκτισµα της εταιρίας Malibu

Magdeburg/Germany
Ο υπουργός Οικονοµίας της Γερµανίας ∆ρ. Karl-Theodor zu Guttenberg έδωσε σήµερα
επισήµως το εναρκτήριο λάκτισµα στη µονάδα παραγωγής της Malibu GmbH & Co. KG
για την κατασκευή καινοτοµικών στοιχείων λεπτού στρώµατος στο Sülzetal
(Osterweddingen) στο Μαγδεµβούργο. Με την επένδυση αυτή ύψους 100 εκ. Ευρώ
δηµιουργήθηκαν περίπου 120 νέες θέσεις εργασίας στη Σαξονία - Άνχαλτ.
Στην έδρα έρευνας και ανάπτυξης στο Bielefeld δηµιουργήθηκαν 30 επιπρόσθετες
θέσεις εργασίας. Η Malibu GmbH & Co. KG αποτελεί κοινή επιχείρηση, στην οποία
συµµετέχουν η E.ON AG και η Schüco International KG κατά το ήµισυ έκαστη.

Πέρα από τον γερµανό υπουργό Οικονοµίας ο ∆ρ. Rainer Haseloff, υπουργός
Οικονοµίας και Απασχόλησης του κρατιδίου της Σαξονίας - Άνχαλτ,
ο ∆ρ. Wulf H. Bernotat, πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της E.ON AG, ο Dirk U.
Hindrichs, διευθυντής, ετερόρρυθµος εταίρος της Schüco International KG, ο Konrad
Kaiser, διευθυντής της Malibu GmbH & Co. KG καθώς και ο διευθυντής του Ηλιακού
Τµήµατος της Schüco και ο ∆ρ. Frank Mastiaux, CEO της E.ON Climate & Renewables,
καλωσόρισαν πολυάριθµους προσκεκληµένους από τον πολιτικό και οικονοµικό κλάδο.

Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται στον αυτοκινητόδροµο Α14, σε σηµείο βολικό από
πλευράς κίνησης, στη βιοµηχανική περιοχή του Sülzetal (Osterweddingen) νότια από
το Μαγδεµβούργο. Η µονάδα παραγωγής στοιχείων λεπτού στρώµατος, την οποία
εγκατέστησε η παγκόσµια ηγετική εταιρία Applied Materials δίνει τη δυνατότητα
παραγωγής Φ/Β στοιχείων από ιδιαίτερα µεγάλες πλάκες γυαλιού µε διαστάσεις
ως 5,7 m² (2,20 x 2,60 m), επιτρέποντας την περικοπή του κόστους παραγωγής για
ηλιακά στοιχεία και τη σηµαντική αύξηση της αποδοτικότητας παραγωγής.
Η ετήσια ικανότητα παραγωγής της µονάδας ανέρχεται σε 40 Megawatt (MW).

Καινοτοµική τεχνολογία ηλιακών κυψελών λεπτού στρώµατος
Στις κυψέλες λεπτού στρώµατος χρησιµοποιείται άµορφο πυρίτιο, µε το οποίο
-αντίθετα από ό,τι ισχύει µε τις µονοκρυσταλλικές και πολυκρυσταλλικές κυψέλες-
επαρκεί πάχος στρώµατος µόνο λίγων µικροµέτρων (µm) για την ηλιακή κυψέλη µε
συντελεστή αποδοτικότητας περίπου 7 σήµερα. Έτσι είναι δυνατή η εξοικονόµηση
σηµαντικής ποσότητας ακριβής πρώτης ύλης.
Ιδιαίτερα τα στοιχεία 5,7 m² µε απόδοση ως και 460 Watt ενδείκνυνται για εφαρµογή
ως στοιχεία πρόσοψης και ενισχύουν έτσι την ήδη ισχυρή θέση της Schüco ως ηγετική
εταιρία στον τοµέα των φωτοβολταϊκών που ενσωµατώνονται στο κτίριο
(σε συντοµογραφία: BIPV, Building Integrated PV). Αλλά και σε µεγάλες µονάδες
χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο τέτοια στοιχεία, όπως καταδεικνύει το
παράδειγµα του πρώτου ηλιακού πάρκου της E.ON στο Le Lauzet της Νότιας Γαλλίας,
όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πρώτης µονάδας. Η ηλιακή ενέργεια
παγκοσµίως µπορεί να αποκτήσει µια εντελώς νέα τάξη µεγέθους.

περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία µε Τµήµα

Marketing:

Schüco International KG

Tanja Brinks

Αναπληρωµατική

∆ιευθύντρια Marketing

Karolinenstr. 1-15

D-33609 Bielefeld

Τηλ.: +49 521 783-425

Φαξ: +49 521 783-182

E-Mail: tbrinks@schueco.com
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Η E.ON και η Schüco δηµιουργούν µε την καινοτοµική ηλιακή τεχνολογία νέες θέσεις
εργασίας στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας στη Γερµανία
Οι εταίροι επένδυσαν περίπου 100 εκ. ευρώ προς αυτόν τον σκοπό. Η παραγωγή
στοιχείων λεπτού στρώµατος στο Sülzetal (Osterweddingen) έξω από το
Μαγδεµβούργο συνοδεύεται από εντατική έρευνα για περαιτέρω εξέλιξη της
τεχνολογίας στην έδρα της εταιρίας στο Bielefeld. Έτσι χάρη στη «Malibu»
δηµιουργήθηκαν στην εταιρική έδρα στη Γερµανία περίπου 150 θέσεις εργασίας
υψηλής εξειδίκευσης και θέσεις κατάρτισης στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή
καινοτοµικών ηλιακών τεχνολογιών. Στην κοινή επιχείρηση «Malibu» συνδυάζονται οι
ικανότητες της εταιρίας παροχής ενέργειας E.ON και της Schüco International KG, που
εξειδικεύεται ως κορυφαία εταιρεία στην Ευρώπη από το 1951 στην ενεργειακά
αποδοτική τεχνολογία γυάλινων προσόψεων.

«Η εκκίνηση της Malibu αποτελεί πραγµατικό ορόσηµο για τη Schüco και σηµαντική
επέκταση του τοµέα των ηλιακών προϊόντων. Στην ως τώρα παραγωγή ηλιακών
συλλεκτών προστίθεται πλέον η υπερσύγχρονη κατασκευή και διαρκής µετεξέλιξη των
φωτοβολταϊκών στοιχείων λεπτού στρώµατος. Προσεγγίζουµε λοιπόν διαρκώς
περισσότερο τον στόχο µας να καταστούν τα φωτοβολταϊκά που ενσωµατώνονται στο
κτίριο αναπόσπαστο τµήµα της πρόσοψης, «δηλώνει ο Dirk U. Hindrichs, επεξηγώντας
τη δέσµευση που έχει αναλάβει η Schüco.

Ο CEO της E.ON Wulf H. Bernotat αναφέρει: «Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τη
δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισµού από την ηλιακή ακτινοβολία σε µεγάλα ηλιακά
πάρκα, αποτρέποντας περαιτέρω επιβάρυνση του κλίµατος. Με τη δέσµευσή µας στην
κοινή επιχείρηση Malibu και την κατασκευή σύγχρονων ηλιακών πάρκων αποσκοπούµε
στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε βιοµηχανικό επίπεδο. Στόχος µας είναι,
πέρα από την αιολική ενέργεια, να εξελιχθεί κι ο ηλεκτρισµός από τον ήλιο στο
δεύτερο, ισχυρό πυλώνα των Ανανεώσιµων Ενεργειών στο ενεργειακό µίγµα της E.ON.
Οι ανανεώσιµες ενέργειες αποτελούν για την E.ON βασικό τοµέα των εργασιών και
αποτελούν αναπόσπαστο θεµέλιο της µελλοντικής ενεργειακής προµήθειας.
Για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, η φιλικότητα προς το περιβάλλον και η
οικονοµική απόδοση δεν αποτελούν πλέον ασυµφιλίωτους στόχους».

Ο ∆ρ. Rainer Haseloff, Υπουργός Οικονοµίας και Απασχόλησης του κρατιδίου της
Σαξονίας - Άνχαλτ ανέφερε: «Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει εξελιχθεί σε µία από τις
παγκόσµια ηγετικές περιφέρειες στον τοµέα των φωτοβολταϊκών. Σήµερα το ένα
δέκατο της παγκόσµιας παραγωγής ηλιακών κυψελών προέρχεται από το κρατίδιό µας.
Εδώ βρίσκονται τα µεγάλα κεφάλια, εδώ έχουµε την τεχνογνωσία. Με την εκκίνηση της
παραγωγής του ηλιακού στοιχείου της Malibu GmbH ενισχύεται περαιτέρω η Σαξονία -
Άνχαλτ και διατηρείται το σηµερινό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα».
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Ολοκληρώθηκε από την HELIOSRES η διασύνδεση ενός ακόµα φωτοβολταϊκού πάρκου
‘’ΑΚΡΙΒΗ 1’’ ονοµ. ισχύος 99,40 kWp στην Θήβα, για λογαριασµό της εταιρείας «Λουκάς
Λαλιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το φωτοβολταϊκό σύστηµα αναµένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 165.000
kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την εκποµπή περίπου
140 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασµός, η προµήθεια και η εγκατάσταση του συστήµατος υλοποιήθηκαν
εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Το σύστηµα
αποτελείται από 568 φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταρείας Conergy ισχύος 175 Wp και
12 µετατροπείς SMC 8000TL της SMA. Για τη στήριξη των πλαισίων επιλέχθηκαν βάσεις
διαξονικής ιχνηλάτησης του ηλίου (Tracker PESOS SF 60 SD) της εταιρίας Pairan
elektronik GmbH.

Η HELIOSRES, πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωµένες
λύσεις στους πελάτες της, αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, τη µελέτη, τις απαιτούµενες
διαδικασίες αδειοδότησης και χρηµατοδότησης, την εγκατάσταση και την τεχνική
υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ν. Τζωρτζόγλου
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Φωτοβολταίκό πάρκο 100kWp µε Φ/Β πλαίσια της Centrosolar SM8230
Ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό σύστηµα της εταιρείας EASYPOWER SA, µε Φ/Β πλαίσια
της Centrosolar, made in Germany, µε συνολική ισχύ 99,36 kW στη Θέση Πάος, του
Νοµού Αχαΐας.

Το φωτοβολταϊκό σύστηµα πιστεύουµε ότι θα παράγει περίπου 200 MWh ετησίως και
θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη µονάδα παραγωγής. Οι εργασίες για την κατασκευή του
φωτοβολταϊκού συστήµατος ολοκληρώθηκαν τον Μάϊο του 2008.

Το Φ/Β πάρκο συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆ΕΗ στην διάρκεια του Ιουνίου 2009.
Το σύστηµα αποτελείται συνολικά από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, τα οποία προµήθευσε η εταιρεία Centrosolar AG µε έδρα
το Αµβούργο της Γερµανίας. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εγκαταστάθηκαν σε 9
ηλιοστάτες διπλής ιχνηλάτισης της Pairan Elektronik (8 trackers Pessos SF80 & 1
tracker Pessos SF30).

Για την µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο, χρησιµοποιήθηκαν 9
µετατροπείς Sunny Mini Central 11000TL της SMA.

Η θυγατρική εταιρία Centrosolar Ελλάς Μ.ΕΠΕ µεταφέρθηκε πρόσφατα στο Παλαιό
Φάληρο και µπορεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε επενδυτή µε ολοκληρωµένες λύσεις
Φ/Β συστηµάτων.
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Στο πρώτο συνέδριο "Thin Film Industry Forum" στο Adlerhof του Βερολίνου
παραβρέθηκαν περίπου 300 επισκέπτες. Σε µία σειρά διαλέξεων και πολλών
συζητήσεων αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες της περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της
τεχνολογίας.

Το επίσηµο καλωσόρισµα ανέλαβε ο Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. M.
Müller. Ο οµιλητής έκανε µία σύντοµη αναδροµή στην ιστορική βιοµηχανική
επανάσταση αναφέροντας την ανακάλυψη της ατµοµηχανής, την ανάπτυξη της
κλωστοϋφαντουργίας, την εξάπλωση του σιδηροδρόµου, την πρόοδο στη βιοµηχανία
και στη χηµεία, στην εξόρυξη του λιγνίτη, την εξάπλωση του ηλεκτρισµού και έφτασε
στην εποχή της πληροφορικής καθώς επίσης και της ατοµικής ενέργειας. Έκανε έναν
παραλληλισµό και επισήµανε τις ευκαιρίες που δηµιουργήθηκαν µε την εκάστοτε
τεχνολογία για να καταλήξει και να τονίσει την σηµασία των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας για τη σηµερινή εποχή.

Το χρονοδιάγραµµα της διοργάνωσης περιλάµβανε τις πολιτικές και οικονοµικές
παραµέτρους για την ανάπτυξη και εδραίωση της τεχνολογίας «Thin Film» καθώς και
θέµατα χρηµατοδότησης, ποιότητας και τις περιβαλλοντικές συνέπειες αυτής της
τεχνολογίας.

Ανάµεσα στους επισκέπτες ήταν εκπρόσωποι από µικρές και µεγάλες εταιρίες,
ερευνητές από τη Γερµανία και από άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες αλλά και
από τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Από την Ελλάδα παραβρεθήκαν η HELIOSPHREA µε
εισηγητή τον κ. Jim Flanary, ο οποίος µίλησε για την εµπειρία του κατά την διάρκεια της
κατασκευής της παραγωγικής µονάδας πλαισίων της τεχνολογίας «Thin Film» της
τάξεως των 60 MW ετησίως στην Τρίπολη. Επίσης ο κ. Τσόγιας Γρηγόριος από τη
HELIOENERGΥ O. E. σε συνεργασία µε το περιοδικό ECON3, ο οποίος εκτός από το
παρόν άρθρο έλαβε µέρος στη συζήτηση και δεν παρέλειψε να τονίσει την ευκαιρία
της τεχνολογίας «Thin Film» για την Ελληνική αγορά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε πως
οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ µεγάλες προσδοκίες αλλά και σχετικές ανησυχίες για τους
ρυθµούς της µέχρι τώρα ανάπτυξης στο τοµέα των ΑΠΕ.

Εκπρόσωποι του βιοµηχανικού κλάδου επαίνεσαν το ρόλο της Γερµανικής πολιτικής
σχετικά µε την επιδότηση του κλάδου, η οποία συνέβαλε αρκετά στην ανάπτυξή του.
Συγκεκριµένα ο διευθυντής της First Solar, Inc. κ. Bruce Sohn, είπε χαρακτηριστικά
πως η πολιτική και όχι ο ήλιος της Γερµανίας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και
την ηγετική θέση της Γερµανίας στον κλάδο των ΑΠΕ.
Ο Markus Hoehner από το ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο στη διάλεξή του παρουσίασε
αριθµούς για το παρόν και το µέλλον της φ-β αγοράς.

Σύµφωνα λοιπόν µε το Ινστιτούτο EuPDResearch από τα 3 παγκοσµίως εγκατεστηµένα
GW το 2007 φτάσαµε στα 6 GW το 2008 και υπολογίζεται να φτάσουµε τα 10 GW το
2012. Υψηλές είναι επίσης και οι µακροπρόθεσµες προοπτικές σύµφωνα µε το ίδιο
Ινστιτούτο για την Ελλάδα, Αυστραλία, ΗΠΑ και Ινδία.

Πολύ εντυπωσιακή ήταν η οµιλία του κ. Dieter Bonnet, ενός πρωτοπόρου ερευνητή στο
κλάδο της τεχνολογίας «CadmiumTellurid (CdTe)» από το 1960. Ο κύριος Dieter Bonnet
χειροκροτήθηκε από το κοινό όταν έκανε τον υπαινιγµό πως όλοι µας µπορούµε να
αγοράσουµε ένα ετοιµοπαράδοτο εργοστάσιο παραγωγής πλαισίων της τεχνολογίας
«Thin Film» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακόµη και αν δεν είστε σε θέση να κάνετε το
δικό σας εργοστάσιο παραγωγής φ-β πλαισίων, µπορείτε να αγοράσετε ένα».

Παράλληλα µε την εµβάθυνση στο παραπάνω θέµα συζητήθηκε αναλυτικά και το θέµα
των πλαισίων «CIS/CIGS και Dye Solar Cells». Οι οµιλητές συµφώνησαν πως υπάρχει
ακόµη περιθώριο µείωσης του κόστους παραγωγής, το οποίο σύµφωνα µε το
Frauenhofer IAD µπορεί να συµπιεστεί έως και κάτω από το 0,45€ /τµ.

Πηγή: Markus A. W. Hoehner,
EuPDResearch
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Αναµένεται συνεπώς για τα επόµενα χρόνια µία συνεχής βελτίωση της απόδοσης και
της διεύρυνσης των εφαρµογών της τεχνολογίας «Thin Film». Την τεχνολογία αυτή τη
συναντάµε πλέον και ενσωµατωµένη στα κτίρια αλλά και σε µεγάλα έργα σε ελεύθερο
χώρο.

Το ζητούµενο πολλών οµιλητών κατά τη διάρκεια του «Thin Film Industry Forums» ήταν
πώς και πότε αυτή η τεχνολογία θα µας οδηγήσει στην «Grid Parity», την ισοτιµία
δηλαδή της παραγωγής ρεύµατος από συµβατές πηγές µε αυτή από τις ανανεώσιµες.

Πηγή: Από τη διάλεξη της Ινβέτουξ για την «Grid parity»

Πηγή: SunEsison, η ισοτιµία θα έρθει από τον νότο προς το Βορά

Προς το παρόν όµως η αγορά «φρενάρισε» σηµείωσε ο κ. Markus Höhner από την
EuPD Research. Ο αναλυτής/οµιλητής δε θέλησε να δώσει µία συγκεκριµένη
πρόγνωση.
Το συνέδριο ήταν µέρος της πρώτης «Photovoltaics Thin-Film Week» στο Βερολίνο.
Το συνέδριο οργάνωσε η «Solarpraxis» το «Helmholtz-Zentrum Berlin» και το
«Kompetenzzentrum Dünnschicht- und Nanotechnologie für Photovoltaik Berlin
(PVcomB)»

Πηγή: First Solar

περισσότερες πληροφορίες

Γρηγόριος Τσόγιας

Οικονοµολόγος, καθηγητής

Οικονοµικών

του Ελ. Πανεπιστηµίου

Βερολίνου

σύµβουλος φωτοβολταϊκών

και ιδρυτής & διευθυντής της

helio-energy ο. ε.
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ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η
Greenpeace, το WWF και το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν
µια ολοκληρωµένη πρόταση µε τον τίτλο «Στρατηγικό Μοντέλο ∆ιαχείρισης των
Απορριµµάτων». Η κοινή πρόταση των οργανώσεων έρχεται να απαντήσει αφενός στην
απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας στον τοµέα της διαχείρισης
των απορριµµάτων και αφετέρου στις συµβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι
στη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. Κεντρικός άξονας του προτεινόµενου µοντέλου είναι
η επαναχρησιµοποίηση – κοµποστοποίηση – ανακύκλωση των απορριµµάτων αντί
άλλων επικίνδυνων τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης όπως η ταφή και η καύση.

Το προτεινόµενο µοντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Είναι ρεαλιστικό και µπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του µέσα στην ερχόµενη

πενταετία.
• Είναι πολύ πιο οικονοµικό σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση µε άλλες

τεχνολογικές επιλογές, που συµπεριλαµβάνουν και τη θερµική επεξεργασία
(καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).

• Η υλοποίηση του προτεινόµενου πακέτου εκτιµάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις
(δηµόσιες και ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. € ετησίως για την ερχόµενη πενταετία.

• ∆ηµιουργεί περισσότερες από 11.000 νέες θέσεις εργασίας σταθερής
απασχόλησης και συµβάλλει σηµαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονοµία
αλλά και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας µε τη δηµιουργία πολλών
µικρών έργων παντού.

• Απαντά µε τον καλύτερο τρόπο σε όλες τις νοµικές υποχρεώσεις της χώρας
σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων.

• Θέλει τους πολίτες ενεργούς συµµέτοχους στη λύση του προβλήµατος της
διαχείρισης των απορριµµάτων.

• Μπορεί να τύχει της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης
στην υλοποίηση των όποιων υποδοµών απαιτούνται.

Η διαχείριση των απορριµµάτων στην Ελλάδα απαιτεί έναν ουσιαστικό δηµόσιο
διάλογο.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF
και ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τους αρµόδιους
κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα κόµµατα και όλους τους
ενδιαφερόµενους κοινωνικούς φορείς να συµµετάσχουν σε αυτό το δηµόσιο διάλογο.

περισσότερες πληροφορίες

Φίλιππος Κυρκίτσος (ΟΕΑ)

210-8224281, 6936-140795

Νίκος Χαραλαµπίδης (Greenpeace)

210-3806374, 6979-395108

Θεοδότα Νάντσου, (WWF)

210-3314893, 6982-471722

Βαγγέλης Τερζής (WWF)

210-3314893, 6973-805969

Βαγγέλης Κουκιάσας

(∆ίκτυο Μεσόγειος SOS)

210-8228795, 6977-600247
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Τι προβλέπει το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστηµάτων
Το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων µέχρι 10 kWp, αφορά σε
κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών
επιχειρήσεων και θα διαρκέσει έως 31.12.2019. Στόχος του είναι η εκµετάλλευση του
ηλιακού δυναµικού της χώρας, η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της
µεγάλης διασποράς των Φ/Β Συστηµάτων, η αντιµετώπιση της αιχµής της ζήτησης
ενέργειας που εµφανίζεται το καλοκαίρι λόγω της αυξηµένης χρήσης των
κλιµατιστικών συστηµάτων, η συµµετοχή των πολιτών στην "πράσινη" ανάπτυξη, η
ανανέωση του ενδιαφέροντος της αγοράς και η συνδροµή στην επίτευξη του στόχου
διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σύµφωνα µε την Οδηγία
2001/77/ΕΚ. Το Πρόγραµµα αφορά σε Φ/Β συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που
διοχετεύεται στο∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώµα ή τη στέγη κτιρίου,
συµπεριλαµβανόµενων των στεγάστρων βεραντών. Για την ένταξη στο Πρόγραµµα
είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
στο κτίριο όπου το σύστηµα εγκαθίσταται. Επίσης, θα πρέπει µέρος των θερµικών
αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης του κτιρίου, εφόσον αυτό χρησιµοποιείται για
κατοικία, να καλύπτεται µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά
ηλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες.
Το Πρόγραµµα αφορά σε όλη την Επικράτεια, µε εξαίρεση τα µη ∆ιασυνδεδεµένα µε το
ηπειρωτικό Σύστηµα της χώρας νησιά και δικαίωµα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα µη
επιτηδευµατίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση Φ/Β συστήµατος σε κοινόχρηστο ή
κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος.
Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη Φ/Β συστήµατος στο Πρόγραµµα είναι η µη
ύπαρξη δηµόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού- Επενδυτικού νόµου, όπως
κάθε φορά ισχύει, των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων
χρηµατοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου
προγράµµατος χρηµατοδότησης.

Ποιο είναι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού
συστήµατος που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες µιας τετραµελούς οικογένειας
ή ενός σπιτιού 100τ.µ.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός «µέσου» νοικοκυριού απαιτούνται περίπου 3 kWp.
∆εν είναι απαραίτητο, ωστόσο, κάποιος να καλύψει όλες του τις ανάγκες, καθώς είναι
συνδεδεµένος µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που
κάποιος δεν θα επενδύσει σε Φ/Β σύστηµα 3 kWp, όπως όταν σε µέρος του ακινήτου
υπάρχουν σκιάσεις ή για οικονοµικούς λόγους. Ένα πλήρες σύστηµα 1 kWp,
εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τη ∆ΕΗ κοστίζει περίπου 5.000 µε 6.500 €,
ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης, τη θέση και την τεχνολογία που
χρησιµοποιείται.

Τι επιφάνεια απαιτείται για την εγκατάσταση ενός τέτοιου Φ/Β συστήµατος
Η επιφάνεια που απαιτείται για κάθε 1 kWp Φ/Β συστήµατος κρυσταλλικού Πυριτίου
είναι 8-10 τ.µ. (σαν ενιαία επιφάνεια). Οι άλλες τεχνολογίες Φ/Β γεννητριών
χρειάζονται 1.5 µε 2 φορές µεγαλύτερη επιφάνεια για την ίδια εγκατεστηµένη ισχύ.
Συνεπώς, για τα 3 kWp απαιτείται επιφάνεια περίπου 30-50τ.µ., ανάλογα την
τεχνολογία που θα επιλεχθεί.
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Ποιο είναι το κόστος συντήρησης και πως γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας του συστήµατος
Το κόστος συντήρησης ενός Φ/Β συστήµατος θεωρείται µηδαµινό. Ο έλεγχος πρέπει ναγίνεται από τον ιδιοκτήτη πρώτα
οπτικά όσον αφορά την καθαριότητα της επιφάνειας των Φ/Β γεννητριών. Εφόσον υπάρχει πολύ σκόνη, σκουπίδια ή
περιττώµατα πουλιών το Φ/Β θα πρέπει να καθαριστεί µε νερό ή τρίψιµο για αφαιρεθούν οι λεκέδες. Επίσης, σηµαντικό
είναι να ζητήσουµε από τον µηχανικό-εγκαταστάτη να µας ενηµερώσει για το πως ελέγχουµε ότι το σύστηµα παράγει
ηλεκτρισµό και δεν σταµάτησε, για κάποιο λόγο, να λειτουργεί.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός Φ/Β συστήµατος και ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης
Η διάρκεια ζωής του Φ/Β γεννητριών είναι πάνω από 25 χρόνια. Στο διάστηµα αυτό, συνήθως, θα γίνει µία αλλαγή του
µετατροπέα ισχύος (inverter). Ο χρόνος απόσβεσης του Φ/Β συστήµατος, µε την τιµή πώλησης των 0,55 Ευρώ/kWh,
κυµαίνεται στα 8 µε 10 χρόνια, ανάλογα µε το κόστος αγοράς του συστήµατος και τη θέση εγκατάστασης (υπό την
προϋπόθεση το Φ/Β σύστηµα να µην σκιάζεται για 3 τουλάχιστον ώρες πριν και µετά τις 12 το µεσηµέρι (συνολικά 6 ώρες),
την 21η ∆εκεµβρίου, όταν η τροχιά του ήλιου βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο του ορίζοντα). Σηµειώνεται ότι ακόµη και
η µερική σκίαση µειώνει σηµαντικά την απόδοση.

Τι διαδικασία απαιτείται για τη σύνδεση του οικιακού Φ/Β συστήµατος µε το δίκτυο της ∆ΕΗ και πως λειτουργεί το
σύστηµα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την εταιρεία που θα προµηθεύσει τον εξοπλισµό και θα αναλάβει την
εγκατάσταση, προκειµένου να επιλέξει Φ/Β σύστηµα και να καθορίσει τη θέση εγκατάστασης. Με τη βοήθεια της
εταιρίας-εγκαταστάτη, θα κάνει αίτηση στη ∆ΕΗ για να λάβει µια προσφορά, που αφορά στο κόστος του νέου µετρητή και
της σύνδεσης. Ακολουθεί αίτηση στην Πολεοδοµία για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας. Τέλος, θα
υπογράψει τη «Σύµβαση Συµψηφισµού», βάσει της οποίας θα πουλά ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Η «Σύµβαση
Συµψηφισµού» συνάπτεται µεταξύ κυρίου του φωτοβολταϊκού και της ∆ΕΗ ΑΕ ή άλλου προµηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις
καταναλώσεις στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα, για είκοσι πέντε (25) έτη, µε έναρξη ισχύος την
ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκου συστήµατος. Η εν λόγω Σύµβαση συνοµολογείται µε
σταθερή τιµή.

Για πόσο διάστηµα παρέχεται σταθερή τιµή της παραγόµενης ενέργειας
Η τιµή της παραγόµενης από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο ορίζεται σε
0,55 Ευρώ/kWh για τις Συµβάσεις Συµψηφισµού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011. Η τιµή µειώνεται κατά 5%
ετησίως για τις συβάσεις που συνάπτονται από 1.1.2012 µέχρι και 31.12.2019.

Προβλέπεται κάποια φοροαπαλλαγή ή επιδότηση για την αγορά του συστήµατος;
∆εν προβλέπεται καµία επιδότηση για το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των Φ/Β συστηµάτων, πλην της
φοροαπαλλαγής µέχρι του ποσού των 700 Ευρώ, που αφαιρείται για µια φορά στην φορολογική δήλωση της χρονιάς
αγοράς. Η προώθηση των Φ/Β συστηµάτων γίνεται µέσω της πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή
τιµή (0,55 Ευρώ/kWh).

Ποια είναι η φορολογική αντιµετώπιση παραγωγών από µικρά Φ/Β συστήµατα σε κτίρια
H µικρή ισχύς των Φ/Β εξασφαλίζει ότι η παραγόµενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών του κυρίου του συστήµατος. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές
υποχρεώσεις (άνοιγµα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιµολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήµατος)
για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο ∆ίκτυο.
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Ξεκινώντας τη νέα και πολύ ενδιαφέρουσα φέτος χειµερινή περίοδο η οποία στον
κλάδο µας ορίζεται ως ‘’περίοδος θέρµανσης‘’, τα καταστήµατα – µέλη του ∆ικτύου
συναντήθηκαν για το 2/µερο 24ο Συνέδριο της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ το Σαββατοκύριακο της
26ης & 27ης Σεπτεµβρίου 2009 στο ξενοδοχείο ΝΕΦΕΛΗ στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο των καταστηµάτων µελών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, που παρέστησαν στο Συνέδριο,
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων του
∆ικτύου, τις νέες συνεργασίες και να αναπτύξουν διεξοδικά τις απόψεις τους για τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειάς (Α.Π.Ε.) καθώς επίσης να ενηµερωθούν για τις νέες
τεχνολογίες που τους αφορούν. Στην ανάλυση της επενδυτικής ανάπτυξης των Α.Π.Ε.
βοήθησε η εξαιρετική παρουσίαση του κ. Βουλκόπουλου της εταιρίας επενδυτικών
συµβούλων EMETRIS.

Σηµαντικότατη υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους συνέδρους σε εµπορικά
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον κλάδο
µας όπως αυτή διαµορφώνεται σήµερα εν µέσω µίας άκρως ενδιαφέρουσας περιόδου,
κατά την οποία επιβεβαιώνεται η άποψη του συνόλου των καταστηµάτων µελών του
∆ικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ότι είναι παγκόσµια η τάση των συνενώσεων και της
συγκέντρωσης δυνάµεων για έναν κοινό σκοπό. ∆εν είναι νέα ανακάλυψη. Στη
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ αυτό γίνεται χωρίς τα καταστήµατα – µέλη να χάσουν κάτι από το ήδη
χτισµένο και επιτυχηµένο όνοµά τους, το οποίο και παραµένει αναλλοίωτο.

Τα καταστήµατα – µέλη του ∆ικτύου αποκτούν δυνατότητες που καθένας δεν θα
µπορούσε από µόνος του να έχει. Αποκτούν δυναµική που δεν την έχουν επιχειρήσεις
µε πολλαπλάσιο τζίρο (και πολλαπλάσιο λειτουργικό κόστος). Αποκτούν τεράστιο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην περιοχή τους. Αποκτούν οργάνωση και δοµή
καλύτερη και λειτουργικά δοκιµασµένη. Γίνονται ανταγωνιστικά ισχυρότεροι και
αναπτύσσονται διαρκώς κάνοντας καθηµερινά πράξη το κεντρικό µας µήνυµα ότι
"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ"

Χορηγοί του Συνεδρίου και εκ των σηµαντικότερων προµηθευτών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, οι
εταιρείες COMAP και ACN. Κατά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των κ.κ.
Κων/νου Μεταξά και Σπύρου Τσάκαλου για την COMAP και κ. Χρήστου Θεοχαρόπουλου
για την ACN, τα καταστήµατα µέλη του δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ενηµερώθηκαν για
τα νέα καινοτόµα προιόντα τους και επιβεβαίωσαν τις ήδη άριστες σχέσεις τους µε τις
δύο εταιρίες.
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Elvial credit: Πρόγραµµα 24-άτοκων δόσεων
Η elvial έχει ως κύριο στόχο την όσο το
δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των
συνεργατών της. Αφουγκραζόµενη την
κρίσιµη οικονοµική κατάσταση που
επικρατεί, η εταιρία προέβη σε συνεργασία
µε την Εµπορική Credicom, προκειµένου να
επιτύχει ένα ευνοϊκό πρόγραµµα άτοκων
δόσεων, το οποίο θα µπορούν να
χρησιµοποιούν οι συνεργάτες της ως
εργαλείο πώλησης και διευκόλυνσης του
τελικού καταναλωτή.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε µια οικονοµική
κρίση, οι καταναλωτές στρέφονται προς την
ανακαίνιση του χώρου τους, προκειµένου να
αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής τους. Κάτι
τέτοιο όµως πολλές φορές καθίσταται
δύσκολο, κι εκεί έρχεται το πλεονέκτηµα
του elvial credit. Ένα ευέλικτο πρόγραµµα
χρηµατοδότησης 24 άτοκων δόσεων, στο
οποίο έχει ήδη ενταχθεί ένας µεγάλος
αριθµός του ∆ικτύου Συνεργατών elvial.
Αναζητήστε, λοιπόν, τη σήµανση «elvial
credit 24 άτοκες δόσεις» και απολαύστε τα
πλεονεκτήµατα των άτοκων δόσεων που σας
προσφέρει η elvial για όλα τα ασφαλή και
πιστοποιηµένα προϊόντα της.
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Η ΕΠΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”

Η εταιρία ΕΠΤΑ ΕΠΕ – Σύµβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, ολοκλήρωσε µε
επιτυχία την υποβολή φακέλων χρηµατοδότησης για δράσεις εξοικονόµησης
ενέργειας σε ∆ήµους στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Η επιλογή των δράσεων προς ένταξη στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
αποτελούν τµήµα ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση
ενέργειας κάθε ∆ήµου που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου
ανάπτυξης.

Η εταιρία ΕΠΤΑ ΕΠΕ, ανέλαβε την προετοιµασία συνολικά 16 ∆ήµων µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Αθηναίων, Πατρέων, Αιγάλεω, Καλλιθέας, Νέας Ερυθραίας
κ.α. Οι εν λόγω ∆ήµοι στο πλαίσιο υλοποίησης µίας ευρύτερης περιβαλλοντικής
πολιτικής προχώρησαν στον ενεργειακό σχεδιασµό τους για την περίοδο 2009-2015 µε
συγκεκριµένους στόχους και στρατηγική για δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και
εξοικονόµησης ενέργειας. Στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι ∆ήµοι µε την
τεχνική στήριξη της ΕΠΤΑ, αποτίµησαν την υφιστάµενη κατάσταση ενεργειακής
κατανάλωσης του κτιριακού τοµέα και διεξήγαν 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, εκτιµήθηκε το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας από
επιλεγµένες επεµβάσεις στο δηµοτικό φωτισµό, µελετήθηκαν βιοκλιµατικές
παρεµβάσεις σε κεντρικές πλατείες των ∆ήµων µε στόχο τη βελτίωση των
µικροκλιµατικών συνθηκών, και προτάθηκαν στοχευµένες δράσεις για την
ευαισθητοποίηση των δηµοτών και των δηµοτικών υπαλλήλων όσον αφορά την
ενεργειακή τους συµπεριφορά.

Η εφαρµογή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας που προτάθηκαν από την εταιρία
ΕΠΤΑ ΕΠΕ αναµένεται να οδηγήσει σε εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας 15,85GWh
και σε µείωση 5.000 τόνων των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που αποτελεί
σηµαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Σχεδίου
∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα.

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 και Υδάτινοι Πόροι
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
• Βιοµηχανία και Περιβάλλον
• Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
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Ο Φωτοβολταϊκός Σταθµός ισχύος 20kWp µε διαξονικό σύστηµα παρακολούθησης του
ηλίου, που υλοποιήθηκε από την εταιρεία GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd στην
Αρέθουσα Θεσσαλονίκης, γιόρτασε το κλείσιµο ενός πλήρους έτους λειτουργίας την
26-06-2009! Η παραγωγή ανήλθε στις 40.180kWh, που αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδηµα
18.150 Ευρώ.

Το έργο κατέκτησε την 1η θέση στην Ελληνική αγορά από άποψης µεγαλύτερης
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, την ίδια ώρα που στο Ευρωπαϊκό
portal σύγκρισης αποδόσεων φωτοβολταϊκών (Sonnenertrag.de) παρέµεινε στη λίστα
του top 10.
Η εταιρία σε µία συµβολική κίνηση, απένειµε αναµνηστική πλακέτα στον ιδιοκτήτη του
έργου.
Η εταιρίας µας αναλαµβάνει έργα ανεξαρτήτως µεγέθους σε όλη την Ελλάδα µε το
κλειδί στο χέρι, και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, µελέτη - σχεδιασµό,
προµήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση στο δίκτυο και παράδοση του έργου µε το
κλειδί στο χέρι. Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του Σταθµού.

περισσότερες πληροφορίες

GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

e-mail: sales@global-energy.eu

www.global-energy.eu
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AID ENGINEERING
CONERGY
EUROPA
ALEO
ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ELVIAL
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H AID Engineering καινοτοµεί για άλλη µια φορά στον τοµέα της γεωθερµίας
εισάγοντας στην ποικιλία των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας που προµηθεύει στην
Ελληνική αγορά, νέου τύπου µονάδες, τις console units.

Τα νέα συστήµατα είναι σχεδιασµένα για τον τοπικό κλιµατισµό χώρων και συνδέονται
απευθείας µε το κλειστό κύκλωµα ανακυκλοφορίας νερού του γεωσυλλέκτη ή το
κύκλωµα των υδρογεωτρήσεων. Οι θερµοκρασίες λειτουργίας των νέων µονάδων είναι
αντίστοιχες µε τις Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Νερού - Νερού ή Νερού – Αέρος.
Τα Console Units είναι εξοπλισµένα µε οικολογικό φρέον R-410A.

Τα console units βρίσκουν ευρεία εφαρµογή σε υφιστάµενα ξενοδοχεία, νοσοκοµεία,
κτίρια γραφείων και άλλα, στα οποία αντικαθιστώνται τα παλαιά σώµατα καλοριφέρ ή
τα Fan Coil Units µε τις νέες µονάδες.
Στην περίπτωση αυτή καταργείται το λεβητοστάσιο και το ψυχροστάσιο και
τοποθετείται ο γεωσυλλέκτης ή το σύστηµα των υδρογεωτρήσεων.

Σε αστικές περιοχές όπου δεν υπάρχει
διαθεσιµότητα περιβάλλοντα χώρου, δεν
τοποθετείται το σύστηµα του γεωσυλλέκτη
αλλά χρησιµοποιείται η υφιστάµενη
εγκατάσταση επικουρικά, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µίας υβριδικής εγκατάστασης.
Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται
σε σύγκριση µε τον κλασικό τρόπο
κλιµατισµού, ξεπερνά τo 40 - 55%, ανάλογα µε
το σύστηµα εγκατάστασης.

AID ENGINEERING’S CONSOLE UNITS
Νέα κατεύθυνση στα συστήµατα αβαθούς γεωθερµίας

AID ENGINEERING’S
CONSOLE UNITS

περισσότερες πληροφορίες

sales@aidengineering.gr

www.aidengineering.gr
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Ως αποτέλεσµα της µακροχρόνιας εµπειρίας και της άρτιας τεχνολογικής κατάρτισης
στον τοµέα κατασκευής και δηµιουργίας ηλιακών µετατροπέων, η Conergy,
παρουσιάζει τη νέα βελτιωµένη, υψηλής τεχνολογίας σειρά µετατροπέων δικτύου IPG.

Η νέα σειρά µετατροπέων Conergy IPG S, θέτει ένα νέο υψηλότερο επίπεδο
τεχνολογίας στους µονοφασικούς µετατροπείς διασυνδεδεµένων συστηµάτων
συναντώντας ταυτόχρονα τις υψηλότερες απαιτήσεις λειτουργίας και αισθητικής.

Οι 3 κατηγορίες ισχύος και το εξαιρετικά µεγάλο εύρος τάσης DC, των νέων
µετατροπέων Conergy IPG σειράς S, παρέχουν µέγιστη ευελιξία και αποδοτικότητα
στην εγκατάσταση και στην επιλογή Φ/Β γεννητριών.
Εξαιτίας της πατενταρισµένης τοπολογίας* CTL, οι νέοι µετατροπείς έχουν µέγιστη
απόδοση 97,7%, καλύπτοντας παράλληλα τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα µε βαθµό
απόδοσης netu=97%.

Εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι ότι ο Conergy IPG string της σειράς S προσφέρει άριστο
MPP tracking µε ακρίβεια πάνω από 99% σε µεγάλες εγκαταστάσεις, και σε
συνδυασµό µε τον πολύ µικρό χρόνο επαναπροσδιορισµού του MPPT (µικρότερο των 10
sec) – εξασφαλίζει τη µέγιστη παραγωγή ακόµα και σε περιοχές µε µεγάλη
διακύµανση της ηµερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας.

Ο Conergy IPG σειράς S, διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας LC 2 γραµµών, στην οποία
απεικονίζονται όλες οι σηµαντικές λειτουργίες του µετατροπέα και της φωτοβολταϊκής
γεννήτριας, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να παρακολουθεί την ακριβή
κατάσταση του Φ/Β συστήµατος οποιαδήποτε χρονική περίοδο ακόµα και να
αποθηκεύει τα εκάστοτε δεδοµένα. Συγκεκριµένα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει δεδοµένα σχετικά µε την ισχύ, την ολική παραγωγή από τη σύνδεση,
την ηµερήσια παραγωγή, την τάση AC/DC, το ρεύµα AC/DC και τα σφάλµατα που
ενδεχοµένως παρουσιαστούν στη Φ/Β εγκατάσταση.
Με προστασία IP 65 έναντι των καιρικών συνθηκών (θερµοκρασία διακύµανσης από -19
έως 60ο C), η εγκατάσταση του Conergy IPG σειράς S µετατροπέα, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, καθώς είναι εµφανισιακά
καλαίσθητος, λειτουργικά αθόρυβος και µπορεί να εγκατασταθεί κοντά στο χώρο
διαβίωσης οποιουδήποτε σπιτιού.

CONERGY
Τρείς κατηγορίες ισχύος - ένας µετατροπέας

CONERGY

Conergy IPG σειράς S:

Τρείς κατηγορίες

ισχύος – ένας µετατροπέας
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Τεστ µετατροπέων εναλλασσόµενου ρεύµατος από το περιοδικό Photon
Το περιοδικό PHOTON, πριν ακόµη από την επίσηµη κυκλοφορία του νέου Conergy IPG
σειράς S στην αγορά, διεξήγαγε µελέτη για να συγκρίνει τις αποδόσεις και τις
τεχνολογίες διαφορετικών µετατροπέων εναλλασσόµενου ρεύµατος. Για το
συγκεκριµένο τεστ, επιλέχθηκαν οι πλέον σηµαντικοί κατασκευαστές µετατροπέων και
ελέγχτηκαν µε ουδέτερο και επαγγελµατικό τρόπο τα προϊόντα, µε τα αποτελέσµατα
της έρευνας να δηµοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού (Αύγουστος
2009).

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ξεκάθαρα:
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
Συγκεκριµένα το περιοδικό PHOTON χαρακτήρισε τον Conergy IPG 5 S ως "sehr gut"
(εξαιρετικός) υπογραµµίζοντας τον εντυπωσιακό βαθµό απόδοσης, τη µεγάλη ευελιξία
και το χαµηλό βάρος του Conergy IPG 5 S.
Επιπλέον, το περιοδικό επιβεβαίωσε ότι οι µετατροπείς χωρίς µετασχηµατιστή είναι
κατάλληλοι και για φωτοβολταϊκές µονάδες κρυσταλλικής τεχνολογίας αλλά και για
Φ/Β γεννήτριες λεπτής µεµβράνης εξαιτίας της τοπολογίας τους.

Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους:

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η νέα σειρά µετατροπέων IPG της Conergy, πληρεί
όλες τις προϋποθέσεις και είναι πλέον έτοιµη να κυκλοφορήσει στην αγορά και
επίσηµα από µέσα στο τελευταίο 3µηνο του 2009.

>> CONERGY

Conergy IPG σειράς S:

Τρείς κατηγορίες

ισχύος – ένας µετατροπέας
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EUROPA 990

Το νέο εξελιγµένο Ρολό από προφίλ αλουµινίου, που συνδυάζεται
άψογα µε όλα τα Συστήµατα Αλουµινίου EUROPA. Έχει στιβαρή
κατασκευή που προσφέρει ασφάλεια και τέσσερις φορές µεγαλύτερη
αντοχή στην πίεση σε σχέση µε τα ρολά από φύλλο αλουµινίου.
Εξασφαλίζει µοναδική θερµοµόνωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στον
τρόπο κατασκευή του κουτιού και άψογη λειτουργικότητα ενώ το
ειδικό τελείωµα που διαθέτει, προσφέρει ασφάλεια, υψηλή
στεγάνωση και µοναδική αισθητική. Επιπλέον, για ανεµπόδιστη θέα,
το Ρολό 990 έρχεται σε ενιαία κατασκευή, χωρίς ενδιάµεσα
στηρίγµατα, που φτάνει έως και τα 6 µέτρα. ∆ιατίθεται σε δύο
τύπους: επικαθήµενα (ίσια ή οβάλ) και εξωτερικά (οβάλ).
ΧΡΗΣΗ: Όλοι οι τύποι ρολού µε ιµάντα, µανιβέλα, µοτέρ, δυνατότητα
τηλεχειρισµού και πληθώρα αυτοµατισµών, για παράθυρα και
µπαλκονόπορτες όλων των διαστάσεων.

EUROPA
Νέα συστήµατα

EUROPA



EUROPA 5500

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας
στην απόλυτη µόνωση που απαιτούν
οι έντονες κλιµατολογικές
συνθήκες. Ένας µοναδικός
συνδυασµός της Θερµοδιακοπής µε
την υψηλή αισθητική και τη
λειτουργικότητα, που χαρίζει
«έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο.
Ο µοντέρνος σχεδιασµός µε απαλές
γραµµές και κοµψές καµπύλες,
αφήνει µία αυθεντική αίσθηση
τελειότητας, που ικανοποιεί κάθε
σύγχρονη αρχιτεκτονική απαίτηση.
Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα
στο νερό και τον αέρα (ακόµα και
όταν η ταχύτητα του ανέµου και της
βροχής αγγίζει τα 210 χλµ. την ώρα -
Πιστοποίηση Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ.), τέλεια
εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή
για κάθε τύπο Θερµοδιακοπτόµενου
κουφώµατος. H σειρά είναι
διαθέσιµη και µε το Μηχανισµό
Πολλαπλών Κλειδωµάτων, µε τον
οποίο το σύστηµα αλουµινίου
«κλειδώνει» περιµετρικά µέχρι και
σε 26 διαδοχικά σηµεία, ανάλογα
µε τον τύπο της κατασκευής.
ΧΡΗΣΗ: Παράθυρα,
µπαλκονόπορτες, είσοδοι, φεγγίτες,
προβαλλόµενα, περιστρεφόµενα,
σταθερά και άλλες κατασκευές µε
Θερµοδιακοπή.

>> EUROPA

EUROPA 10.000

Το πρωτοποριακό ανασηκούµενο
σύστηµα, εκεί που οι έντονες
κλιµατολογικές συνθήκες
απαιτούν απόλυτες
θερµοµονωτικές ιδιότητες.
Ικανοποιεί εξαιρετικά την ανάγκη
για απόλυτη θερµοµόνωση στα
συρόµενα συστήµατα και είναι
ιδανικό για µεγάλα ανοίγµατα,
χάρη στον εξελιγµένο µηχανισµό
κύλισης που εξασφαλίζει τέλεια
και πανεύκολη κύλιση.
Η στιβαρή και επιβλητική
κατασκευή του, δίνει ασφάλεια
και κύρος, ενώ οι κλασσικές,
ευθείες γραµµές σχεδίασής του,
προσδίδουν µια λεπτή αίσθηση
πολυτέλειας και υψηλής
αισθητικής.
ΧΡΗΣΗ: Συρόµενα κουφώµατα,
επάλληλα, χωνευτά και άλλες
κατασκευές µε Θερµοδιακοπή.
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ALEO
Συνεχώς ανοδική πορεία της Aleo στην Ελλάδα

Από την αρχή του έτους (2009), η aleo solar AG έχει προµηθεύσει την Ελλάδα µε
φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύος πάνω από 2.000 κιλοβάτ (kW). Πρόσφατα
ολοκληρώθηκαν δυο έργα σε συνεργασία µε την RSEnergy Hellas Solartechnik ΕΠΕ, η
εγκατάσταση, δηλαδή, ενός υπαίθριου σταθµού ηλιακής ενέργειας 100 kW µε πλαίσια
aleo S_16, στο Άργος της Πελοποννήσου, καθώς και ενός σταθµού ηλιακής ενέργειας
20 kW µε πλαίσια aleo S_17, στη στέγη ενός βιοµηχανικού κτιρίου στο Βελεστίνο.

Ο Νόρµπερτ Σλέζιγκερ, Γενικός ∆ιευθυντής Πωλήσεων της aleo solar, δηλώνει
χαρακτηριστικά: «η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον
και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Σε αυτή την αγορά επωφελούµαστε από το
ισχυρό εµπορικό σήµα µας και τη στενή συνεργασία µε τους έλληνες συνεργάτες µας.
Αυτοί, µε τη σειρά τους, εκτιµούν ιδιαίτερα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας και
το εκτενές φάσµα υπηρεσιών που παρέχουµε στο πλαίσιο του ισχυρού δικτύου
εµπόρων της aleo».

Η νέα αγορά φωτοβολταϊκών της Ελλάδας ευνοείται κυρίως από τους καλούς όρους της
ελληνικής νοµοθεσίας περί ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μόλις πρόσφατα τέθηκε
σε εφαρµογή ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
στοιχείων σε στέγες.

Ο Γεώργιος Γεροβασίλης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της RSEnergy, συµπληρώνει:
«Μάλιστα, ο χαρακτήρας των ενισχύσεων στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, για
φωτοβολταϊκά στοιχεία στέγης και υπαίθριους σταθµούς έως 100 kW, µας εξυπηρετεί,
και χάρη στα πάνω από 40 χρόνια πείρας στην αρχιτεκτονική και τις κατασκευές,
µπορούµε να παράσχουµε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων».

Η aleo solar AG παράγει και διανέµει κορυφαίας τεχνολογίας ηλιακές µονάδες και
προσφέρει φωτοβολταϊκά συστήµατα στη διεθνή αγορά. Η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το
2001 και είναι από το 2006 εισηγµένη στο χρηµατιστήριο (DE 000 A 0 JM 634), ενώ
απασχολεί σήµερα 735 συνεργάτες. Με κεντρική έδρα στην πόλη Πρέντσλαου
(Βραδεµβούργο) και δύο ακόµη εργοστάσια στην Ισπανία και στην Κίνα, ο όµιλος aleo
solar διαθέτει ετήσια δυναµική παραγωγικότητα 250 MW. Η επιχείρηση πέτυχε το έτος
2008 όγκο συναλλαγών ύψους 360,5 εκατοµµυρίων Ευρώ.

ALEO

περισσότερες πληροφορίες

Corporate Communications:

aleo solar AG

Dr. Hermann Iding

E hermann.iding@aleo-solar.de

www.aleo-solar.de

Πρακτορείο:

HOSCHKE & CONSORTEN

Andreas Hoschke

E a.hoschke@hoschke.de

www.hoschke.de
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ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
Τεχνική εταιρία γενικών κατασκευών

Η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ είναι Τεχνική εταιρία γενικών κατασκεύων µε δραστηριότητα στην
Ελλάδα και στα Βαλκάνια και συγκεκριµένα στην Βουλγαρία µε σχεδιασµό επέκτασης
της εταιρίας και σε άλλες χώρες τα επόµενα χρόνια.
Η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ εκτός των συµβατικών κατασκεύων,γραφείων και
καταστηµάτων,έχει εξειδικευτεί στην κατασκεύη Βιοµηχανικών κτιρίων µε έµφαση
στις Βιοµηχανίες Τροφίµων.
Η Τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί απο την κατασκεύη Βιοµηχανιών Τροφίµων
κατατάσσει την ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ στις πρώτες θέσεις των εξειδικευµένων
κατασκευαστών στην περιοχή των Βαλκανίων.
Η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ αναλαµβάνει την εκτέλεση των έργων µε το κλειδί στο χέρι (turn
key project), ξεκινώντας απο την εκπόνηση των µελετών ως την τελική παράδοση και
λειτουργία των έργων.
Επίσης η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ σε συνδιασµό µε την θυγατρική της εταιρία AICO,της οποίας
το αντικείµενο εργασιών είναι η Βιοµηχανική Ψύξη , η ελεγχόµενη ατµόσφαιρα, ο
κλιµατισµός, η γαιοθερµία και η εξοικονόµηση ενέργειας, αναλαµβάνει όλες τις
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται σε έργα µε ειδικές απαιτήσεις,όπως
οι Βιοµηχανίες Τροφίµων, οι ψυχόµενοι αποθηκευτικοί χώροι, και τα LOGISTICS.
Η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ είναι και στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία πλήρως οργανωµένη µε
επιστηµονικό προσωπικό απο έµπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς,
Μηχανολόγους Μηχανικούς, καθώς και µε άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό
δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους Εργοδηγούς και
Εργοταξιάρχες.
Η ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό που απαιτείται για την
εκτέλεση ενός έργου όπως γερανούς, κλάρκ,ανυψωτικά κ.λ.π. και σε συνδιασµό µε τα
δικά της εξειδικευµένα συνεργεία και τους έµπειρους µηχανικούς, παρέχει ποιοτική
κατασκεύη πάνω στα STANDARD του HACCP και του ISO και σε αυστηρά
προκαθορισµένους χρόνους παράδοσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
1. Μονάδα επεξεργασίας, τυποποίησης σταφυλιού, αγγουριού και ντοµάτας, της εταιρίας

Γ. Γιαννακάκης Α.Β.Ε.Ε., στο Τυµπάκι, Ηρακλείου, εµβαδού 5.500m2. Η προσφορά µας
περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη
κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της
συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες
και την τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

2. Mονάδα επεξεργασίας αλιευµάτων και κρέατος, της εταιρίας ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Α.Ε.στην Ξυλοκαµάρα, Χανίων, εµβαδού 1.200m2. Η προσφορά µας
περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη
κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της
συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες
και την τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

3. Μονάδα επεξεργασίας µυδιών, της εταιρίας Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε., στα Νέα
Μάλγαρα, Θεσσαλονίκης, εµβαδού 1.650m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την
συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο
άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται
απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική
παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

4. Μονάδα κοπής, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, της εταιρίας
Γ. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., στο Λάκωµµα, Χαλκιδικής. Η προσφορά µας περιελάµβανε
την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του
απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων
που επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και
την τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

5. Μονάδα διαλογής και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών, της εταιρίας ∆.
ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στις Μοίρες, Ηρακλείου. Η προσφορά µας περιελάµβανε την
συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο
άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που
επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την

περισσότερες πληροφορίες

Ιωάννης Τιτάκης
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τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).
6. Μονάδα παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, παγωτού και catering, της εταιρίας

CANDYSCO, ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ – ΠΛΑΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στους Μαλάδες, Ηρακλείου, εµβαδού
3.800m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του
έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό
τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους
Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση του έργου µε
το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

7. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Honda –Volvo –Mitsubishi, της εταιρίας AUTOTECH A.E.
στις Βούτες, Ηρακλείου, εµβαδού 1.800m2.

8. ∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων και κοινού στο ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΙΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε., στο
εµπορικό κέντρο Κηφισιάς στην Θεσσαλονίκη. Η προσφορά µας περιελάµβανε την
συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο
άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που
επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την
τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

9. Μονάδα παραγωγής κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης, της εταιρίας ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε.,
στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, εµβαδού 1.200m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την
συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο
άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται
απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική
παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

10.Μονάδα παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής και παγωτού, της εταιρίας
ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. , στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, εµβαδού 1.800m2. Η προσφορά µας
περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη
κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της
συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και
Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key
Project).

11. Κατασκευή εµπορικής αποθήκης (Logistic), της εταιρίας ∆.ΚΩΣΤΑ∆ΗΜΑ Α.Ε., στην
Κλαριά Μπάφρας στα Ιωάννινα, εµβαδού 1.250m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε
την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του
απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων
που επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς , Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και
την τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

12.Μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύµης, της εταιρίας ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΟΥ Α.Ε.,στην
Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Μαγνησία,εµβαδού 1150m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την
συνολική µελέτη και σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο
άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που
επιβλέπονται απο έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την
τελική παράδοση του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

13. Μονάδα επεξεργασίας αλιευµάτων της εταιρίας ΣΙΝΙΩΡΗΣ Α.Ε. στην Κεραµωτή
Καβάλας. Η προσφορά µας περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του
έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό
τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους
Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση του έργου µε
το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

14. Μονάδα Logistics της εταιρίας κοτόπουλα Ιωαννίνων ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ.
Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η προσφορά µας περιελάµβανε την συνολική µελέτη και
σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο
επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο
έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση
του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

15. Μονάδα Logistics της εταιρίας ΚΕΣΑΝΛΗΣ Α.Ε. στην Κατερίνη Πιερίας εµβαδού
1.200m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την συνολική µελέτη και σχεδιασµό του
έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο επιστηµονικό
τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο έµπειρους
Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση του έργου µε
το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

16. Μονάδα Logistics της εταιρίας ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,
εµβαδού 1000m2. Η προσφορά µας περιελάµβανε την συνολική µελέτη και
σχεδιασµό του έργου καθώς και την πλήρη κατασκεύη του απο άρτια εκπαιδευµένο
επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό δικών της συνεργείων που επιβλέπονται απο
έµπειρους Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργοταξιάρχες και την τελική παράδοση
του έργου µε το κλειδί στο χέρι (Turn key Project).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Μονάδα Logistics της εταιρίας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. στην Βέροια

Ηµαθίας, εµβαδού 5.500m2.
2. Μονάδα συσκευασίας οπορωκηπευτικών της εταιρίας ΣΠΙΓΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. στην

Κέρκυρα, εµβαδού 1.200m2.
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ELVIAL
Νέα συστήµατα

Νέα πιστοποίηση για το el 5600 elvial multilock systems
Για µια εταιρία που συνεχώς εξελίσσεται µε κύριο στόχο να
ξεπερνάει τον ίδιο της τον εαυτό, η συνεχής αναζήτηση σηµείων
υπεροχής στα συστήµατα της ανήκει στην ηµερήσια agenda.
Μέσα σε αυτή τη λογική ανήκει και ο προγραµµατισµός
πιστοποιήσεων νέων και υπαρχόντων συστηµάτων της εταιρίας
µε παραπάνω από µια πιστοποιήσεις.

Για παράδειγµα, η elvial πιστοποίησε το σύστηµα
el 5600 elvial multilock system, το οποίο ήδη κατέχει
πιστοποίηση αντίστασης σε διάρρηξη (WK2).
Αυτή τη φορά, η πιστοποίηση αφορούσε νέες µετρήσεις
αεροπερατότητας, υδατοστεγάνωσης και ανεµοπίεσης για το
ίδιο σύστηµα µε τη νέα έκδοση πολυαµιδίου σε σχήµα «Τ».
Η νέα αυτή έκδοση θα είναι σύντοµα διαθέσιµη για τους
συνεργάτες της elvial.

Για ακόµη µια φορά η elvial συνεπής στην υψηλή ποιότητα
προωθεί στην αγορά προϊόντα που πρώτα έχουν ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί στο εγκυρότερο Ινστιτούτο δοκιµών στην Ευρώπη,
Ift Rosenheim.

Το δοκίµιο ήταν όπως πάντα στις µέγιστες διαστάσεις, 2330mm x
2330mm, ενώ, τα αποτελέσµατά του ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία. Ειδικότερα, στο τεστ της υδατοστεγάνωσης, το
σύστηµα υπερέβη κάθε προσδοκούµενη επίδοση, φτάνοντας τα
450Pa.

ELVIAL

∆ηµιουργήστε όλες τις τυπολογίες παντζουριών µε το νέο σύστηµα el 8100
της elvial.
Η αισθητική ολοκλήρωση ενός κουφώµατος και κατ’επέκταση ενός έργου,
εξαρτάται άµεσα από τη σωστή επιλογή παντζουριού. Η elvial θέτει νέα
πρότυπα και στη κατασκευή παντζουριών αλουµινίου δηµιουργώντας ένα
πρωτοποριακό σύστηµα χάρη στο οποίο δύναται να κατασκευαστούν µε
ευκολία όλες οι τυπολογίες παντζουριών.

Το σύστηµα παντζουριού el 8300 έχει κλασσική αισθητική και προσφέρει
µία στιβαρή και λειτουργική κατασκευή για όσους προσδοκούν να έχουν
ένα πατζούρι υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, η elvial σας δίνει τη
δυνατότητα να δώσετε στα παντζούρια σας το αισθητικό αποτέλεσµα που
επιθυµείτε καθώς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σταθερές, κινητές
περσίδες ή οβαλίνες ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Ακόµη, η elvial έχει
πρωτοτυπήσει περαιτέρω προβλέποντας τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί
γαλλικού τύπου ανοίγµατος των παντζουριών.

Έτσι, χάρη στη στην υψηλή ποιότητα των συστηµάτων elvial, µπορείτε πλέον
να δώσετε στο παντζούρι σας µία ξεχωριστή όψη και τη στιβαρότητα που
επιθυµείτε.
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Πολυµορφία εφαρµογών και άψογο
αισθητικό αποτέλεσµα µε το νέο
σύστηµα χωρίσµατος γραφείων el 8300
Βuero της elvial.
Η elvial, αναζητώντας συνεχώς την
εξέλιξη και την δηµιουργία σηµείων
υπεροχής για τα συστήµατα που παράγει,
δηµιούργησε αυτή τη φορά ένα
ξεχωριστό σύστηµα χωρίσµατος
γραφείων που προσφέρει πολυµορφία
εφαρµογών.

Έτσι, η elvial σας δίνει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσετε, ανάλογα µε τις
προτιµήσεις σας, γυαλί ή ξύλο ως
χώρισµα στο νέο της σύστηµα ώστε να
µπορείτε συνδυάσετε το σύστηµα µε τον
περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον, το νέο
σύστηµα της elvial υπερέχει καθώς
περιέχει εσωτερικό κανάλι καλωδιώσεων
και παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης
διακοπτών φωτισµού και πριζών δίπλα
στις εισόδους των εκάστοτε χωρισµάτων
που δηµιουργούνται.

Για ακόµη µια φορά η elvial, συνεπής
στην υψηλή ποιότητα, προωθεί στην
αγορά ξεχωριστά προϊόντα που
διευκολύνουν τους κατασκευαστές και
βελτιώνουν το αισθητικό αποτέλεσµα.

>> ELVIAL
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ALPAK
Ενεργειακά κουφώµατα

Επιτέλους έγινε κατανοητό ότι το να χτίζουµε σπίτια µε διπλούς τοίχους, µε µονωτικά
υλικά ενδιάµεσα, µε επαλείψεις µονωτικών στις επιφάνειες και µε µονά τζάµια στις
πόρτες και παράθυρα δεν έχει κανένα αποτέλεσµα τόσο στην ενεργειακή απόδοση
των κτίριων όσο και στην τσέπη µας.

Κρύο τον Χειµώνα – ζέστη το Καλοκαίρι, έξοδα για θέρµανση τον Χειµώνα, έξοδα για
ψύξη το Καλοκαίρι. Και όλα αυτά µπορούν να ισορροπήσουν πλέον την κατάσταση µε
την τοποθέτηση ενεργειακών κουφωµάτων.

Το ενεργειακό κούφωµα προστατεύει τα κτίρια τον χειµώνα από την απώλεια
θέρµανσης, ενώ το καλοκαίρι από την υπερθέρµανση και την συνεχή χρήση
κλιµατισµού.

Η ΑΛΠΑΚ ΑΒΕΕ είναι από τις πρώτες εταιρίες που έχουν επενδύσει στην κατασκευή
ενεργειακών κουφωµάτων και είναι έτοιµη να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόµενο τις
γνώσεις και την εµπειρία της για το πώς θα διαλέξει το κατάλληλο τζαµί, ποια θα είναι
τα υπέρ και κατά, τι θα δώσει και τι θα κερδίσει.

Γιατί πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην αγορά µπορεί να βαπτιστούν πολλά ενεργειακά
τζάµια αλλά λίγα είναι αυτά που θα πληρούν απόλυτα τις προσδοκίες της αγοράς.

Το Ενεργειακό κούφωµα δεν πρέπει να φαντάζει κάτι το ακριβό και απλησίαστο αλλά
κάτι το προσιτό και ανταποδοτικό ταυτόχρονα γιατί η απόσβεση του είναι δεδοµένη σε
µικρό χρονικό διάστηµα.

Το ενεργειακό κούφωµα δίνει την δυνατότητα να τοποθετείται σε χώρους που έχουν
την ιδιαιτερότητα τους και να πετυχαίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Σε χώρους που θέλουµε περισσότερη φωτεινότητα, λιγότερη φωτεινότητα, σε χώρους
που κατοικούµε µόνο το Χειµώνα, µόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο.
Κάθε ιδιαιτερότητα θα αντιµετωπισθεί ανάλογα µε µια επίσκεψη στις εκθέσεις της
ΑΛΠΑΚ ΑΒΕΕ.

ALPAK
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Ενσωµατωµένο σε πρόσοψη κτιρίου Φ/Β Σύστηµα από την Conergy
Φ/Β εγκατάσταση συστήµατος ενσωµατωµένου σε πρόσοψη κτιρίου ολοκληρώθηκε
τον Ιούνιο του 2009. 30 Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus 220P and 62 Φ/Β
γεννήτριες SunPower SPR 220 – BLK (all black) τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη
επαγγελµατικού κτιρίου της εταιρίας ΑΝΚΟΤ στη Λ. Αλεξάνδρας στο κέντρο της
Αθήνας. Η Conergy προµήθευσε το υλικό για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήµατος
έχοντας παράλληλα την επίβλεψη της 19,80kWp Φ/Β εγκατάστασης.

Τα Conergy PowerPlus 220 P Φ/Β τοποθετήθηκαν στην οροφή του κτιρίου µε ένα
ειδικής, ξύλινης, κατασκευής σύστηµα στήριξης, ενώ τα SunPower SPR 220 - BLK Φ/Β,
τοποθετηµένα σε Conergy SunTop III, καλύπτουν ολόκληρη την πρόσοψη και
εναρµονίζονται απόλυτα µε την αρχιτεκτονική και αισθητική του κτηρίου.
Το συγκεκριµένο κτίριο είναι βαµµένο πράσινο και µαζί µε την εγκατάσταση του Φ/Β
συστήµατος αποτελεί ένα απόλυτα «οικολογικό» κτήριο στην καρδιά της Αθήνας.

Τεχνική Περιγραφή της Εγκατάστασης
Α. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL
Για την υλοποίηση του σταθµού των 19,8 kWp, χρησιµοποιήθηκαν 30 φωτοβολταϊκά
panel κρυσταλλικού τύπου, ονοµαστικής ισχύος 220 Wp έκαστο, του γερµανικού οίκου
Conergy (PP220P), 60 φωτοβολταϊκά panel κρυσταλλικού τύπου, ονοµαστικής ισχύος
220 Wp έκαστο, του αµερικάνικου οίκου SunPower (220-BLK) και 2 φωτοβολταϊκά
panel SunPower (220-BLK) dummies (τοποθετήθηκαν λόγω ενιαίας αισθητικής και δεν
συνδέθηκαν στο σύστηµα). Πρόκειται για επίπεδου τύπου panel, όχι συγκεντρωτικού
τύπου και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρων, καθρεπτών κλπ. Η διάταξη sandwich γυαλί -
φωτοβολταϊκό στοιχείο - οπίσθια πλευρά περιβάλλεται από µεταλλικό πλαίσιο
κατασκευασµένο από αλουµίνιο, το οποίο προσδίδει στιβαρότητα.

B. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα φωτοβολταϊκά panel Conergy PP220P στηρίχθηκαν επί της στέγης του κτιρίου µε τη
βοήθεια των συστηµάτων στήριξης του Γερµανικού οίκου Conergy Sun Top III,
κατάλληλα για επικλινή επιφάνεια. Τα συστήµατα στήριξης είναι εξ ολοκλήρου
κατασκευασµένα από αλουµίνιο, για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία της όλης
κατασκευής. Τα φωτοβολταϊκά panel SunPower 220-BLK, τοποθετήθηκαν στην
πρόσοψη του κτιρίου, στηριζόµενα απευθείας πάνω σε ειδική µεταλλική κατασκευή
από ανοξείδωτο χάλυβα.
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CONERGY

Το Φ/Β σύστηµα

αναµένεται να παράγει

τουλάχιστον 27ΜWh

ετησίως ενώ εξοικονοµεί

περισσότερους από

26 τόνους CO2.

CONERGY
Φ/Β σύστηµα ενσωµατωµένο σε πρόσοψη κτιρίου
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Γ. INVERTER
Τα φωτοβολταϊκά panel Conergy PP220P συνδέθηκαν εν σειρά για τη δηµιουργία 2
string των 15 πάνελ. Τα string, ανά 2, συνδέθηκαν εν παραλλήλω για να
τροφοδοτήσουν 1 µονοφασικό inverter στοιχειοσειράς, µέγιστης ισχύος εισόδου 7.500
Wp, του Γερµανικού οίκου SMA (SMC 7000 HV). Τα φωτοβολταϊκά panel SunPower 220-
BLK συνδέθηκαν εν σειρά για τη δηµιουργία 3 string των 10 πάνελ. Τα string, ανά 3, θα
συνδεθούν εν παραλλήλω για να τροφοδοτήσουν 2 µονοφασικούς inverter
στοιχειοσειράς, µέγιστης ισχύος εισόδου 7.500 Wp, του Γερµανικού οίκου SMA (SMC
7000 HV). Οι 3 inverter τροφοδοτούν από µια φάση του fικτύου έκαστος, ώστε να
επιτυγχάνεται απόλυτη οµοιοµορφία στην φόρτιση των τριών φάσεων του fικτύου.

∆. CONTROLLER
Η λειτουργία του σταθµού των 19,8 ΚWp επιτηρείται από έναν ελεγκτή (Controller) του
γερµανικού οίκου SMA (Sunny WebBox). Ο Controller λαµβάνει µέσω καλωδίων, όλα τα
δεδοµένα από τους 3 inverter καθώς και από τους αισθητήριες ακτινοβολίας και
θερµοκρασίας και τα αποστέλλει µέσω διαδικτύου, σε αποµακρυσµένο υπολογιστή.
Από τον υπολογιστή αυτό, παρατηρείται και καταγράφεται η λειτουργία της
εγκατάστασης, τυχόν ανωµαλίες και σφάλµατα της, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα
ρύθµισης του Controller και, συνεπώς, των inverter. Το λογισµικό του Controller
επιτρέπει, επίσης, την αποθήκευση και µετάδοση δεδοµένων για την ανασκόπηση της
αποδοτικότητας της εγκατάστασης.

Ε. ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Όλες οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών panel γειώθηκαν άµεσα µε τη βοήθεια
ενός κατανεµηµένου δικτύου γείωσης. fιατάξεις αντικεραυνικής προστασίας από
επαγόµενα ρεύµατα διαθέτουν όλοι οι πίνακες της εγκατάστασης.

ΣΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης χρησιµοποιήθηκαν καλώδια ειδικού τύπου
(Solar Cable), κατάλληλης διατοµής ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Η όδευση
των καλωδίων έγινε µε τη χρήση µεταλλικών σχαρών, ώστε να είναι προστατευµένα
από τις καιρικές συνθήκες.

άρθρο:

Conergy ΕΠΕ

info@conergy.gr

www.conergy.gr

www.conergy.com



Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Χανταβαρίδης αποτελεί µια πρωτοπόρο εταιρία στις ανανεώσιµες και
συµβατικές πηγές ενέργειας. ∆εν περιορίζεται αυστηρά και µόνο στην εγκατάσταση
ενός ενεργειακού συστήµατος, αλλά µε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό δίνει λύσεις
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Συνδυάζοντας την πολύχρονη εµπειρία στελεχών
της µε καινοτόµες εµπνεύσεις νεότερων στελεχών εξασφαλίζει την πιο σύγχρονη αλλά
και οικονοµικότερη λύση σε κάθε ζήτηµα που αφορά την αγορά θέρµανσης- ψύξης και
τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας όχι µόνο στον οικιακό ή επαγγελµατικό χώρο αλλά
και ως επένδυση, διότι η φιλοσοφία της έγκειται στην φιλικότερη προς το περιβάλλον
και καλύτερη δυνατή διαχείριση των φυσικών πόρων της γης.

Πιο συγκεκριµένα η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς:
• Φυσικό αέριο
• Ηλιακά - ηλιοθερµία
• Γεωθερµία
• Ανεµογεννήτριες
• Φωτοβολταϊκά συστήµατα

Στην ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ θεωρούν δεδοµένο ότι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
πελατών της είναι άλλη µια σταθερά στο ρευστό τοπίο της σύγχρονης
πραγµατικότητας. Τα εξειδικευµένα στελέχη της προτείνουν λύση ανάλογα µε τις
υπάρχουσες ανάγκες και κάθε τεχνική και γραφειοκρατική λεπτοµέρεια της µελέτης,
κατασκευής και συντήρησης του ενεργειακού συστήµατος που θα επιλέξει κανείς.

Αναλαµβάνουµε:
• Τη µελέτη και το σχεδιασµό του έργου
• Σύνταξη τεχνικής και οικονοµικής µελέτης του έργου
• Προετοιµασία και υποβολή φακέλου µε συνυποβαλλόµενα έγγραφα στους

αρµόδιους φορείς
• ∆ιεκπεραίωση του σχετικού φακέλου
• Υλοποίηση του έργου
• Τελική παράδοση του έργου

Στην ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ µπορεί κανείς να βρει οτιδήποτε έχει σχέση µε την παραγωγή
ενέργειας, σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον.
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρωτοπόροι στην πράσινη επανάσταση

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
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άρθρο:

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ

www.ikoenergia.com

info@ikoenergia.com
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Η IBC SOLAR διαθέτει 27 χρόνια εµπειρίας στα φωτοβολταϊκά καθώς και βαθιά γνώση
της Ελληνικής αγοράς.

Με την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία και το πρόγραµµα επιδότησης, η Ελλάδα είναι µια
από τις πλέον υποσχόµενες φωτοβολταϊκές αγορές της Ευρώπης. Ωστόσο, για να
αναπτυχθεί η αγορά, χρειάζεται εµπειρία και εξειδίκευση στην ηλιακή τεχνολογία
καθώς και βαθιά γνώση των τοπικών συνθηκών. Η IBC SOLAR A.E. εξειδικευµένη στα
φωτοβολταϊκά, τα προσφέρει όλα αυτά.

Η IBC SOLAR A.E., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, είναι η Ελληνική θυγατρική της
Γερµανικής IBC SOLAR AG. Ιδρυθείσα εν έτη 1982, η IBC SOLAR είναι µία εκ των
κορυφαίων εταιριών της παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών. Ο Όµιλος µε θυγατρικές
στην Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Μαλαισία και Ηνωµένες Πολιτίες της
Αµερικής έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 60.000 ολοκληρωµένα φωτοβολταϊκά
έργα µε το κλειδί στο χέρι. Σύµφωνα µε το ρητό της “Η IBC SOLAR είναι παρούσα όπου
χρειάζεται ηλεκτρισµός”, τα έργα περιλαµβάνουν συστήµατα συνδεδεµένα µε το
δίκτυο καθώς και αυτόνοµα. Το 2008 ο Όµιλος είχε τζίρο ύψους € 759 εκατοµµυρίων.
Για το 2009 η IBC SOLAR περιµένει αύξηση του τζίρου στο € 1 δισεκατοµµύριο.

IBC SOLAR
Ελληνικη εταιρία εξειδικευµένη στα φ/β

IBC SOLAR
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άρθρο:

IBC SOLAR A.E.

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου

info@ibc-solar.gr

www.ibc-solar.gr
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Γραφείο Ελλάδας: Φώτης Λούκας
Κορυφή Ηµαθίας | 593 00 Αλεξάνδρεια

Κιν.: +30 6944 312.696
Τηλ. & Fax: 23330 41.771
Τηλ. & Fax: 23210 99.795
e-mail: kbegr@otenet.gr

www.kbe.gr

PROFINE GmbH
Motzenerstr 31-33 | D-12277 BERLIN

Tel.: +4930 868 70-0
www.profine-group.com

Η ΚΒΕ φέρνει την επανάσταση στην παραγωγή συνθετικού

κουφώµατος αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό µόλυβδο, µε το

οικολογικό αβλαβές υλικό calcium-zinc.

Συµµορφώνεται πρώτη µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και παράγει

αποκλειστικά οικολογικά προφίλ, συνεισφέρωντας σε ένα πιο

καθαρό περιβάλλον µε υλικά ανακυκλώσιµα.

Κερδίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και εκπληκτικές

θερµοµονωτικές ιδιότητες.

Αφήστε το περιβάλλον
...να αναπνεύσει
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Η θυγατρική της IBC SOLAR στην Ελλάδα ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007.
Η δραστηριότητά της στα φωτοβολταϊκά διακρίνεται σε δύο τοµείς. Αφενός η IBC
SOLAR λειτουργεί ως προµηθευτής φωτοβολταϊκών συστηµάτων. “Παρέχουµε σε
τοπικούς εγκαταστάτες την πλήρη γκάµα του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού όπως
πλαίσια, αντιστροφείς, συστήµατα στήριξης, µπαταρίες και καλωδίωση, απόλυτα
συµµορφωµένου µε τα υψηλής ποιότητας κριτήρια της IBC SOLAR, δοκιµασµένου και
εγγυηµένου από την εταιρεία µας καθώς και σχετική τεχνική υποστήριξη”, δηλώνει η
κα. Μαρία-Ελένη Βαφειάδου, Γενική ∆ιευθύντρια της IBC SOLAR A.E. Εκτός από πλαίσια
και εξαρτήµατα γνωστών κατασκευαστών, η IBC SOLAR διανέµει και την δική της
εξαιρετική ποιοτικά γραµµή προϊόντων.

Αφετέρου, η IBC SOLAR εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήµατα για σηµαντικούς
εµπορικούς πελάτες. Τα µεγάλης κλίµακας έργα περιλαµβάνουν σχεδιασµό και
υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων, εκτεταµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες από
χρηµατοδότηση ως συντήρηση καθώς και παρακολούθηση του συστήµατος.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την IBC SOLAR δεν περιορίζονται στην µελέτη,
προµήθεια και κατασκευή όσον αφορά στα µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκά έργα. Η
IBC SOLAR πάει ένα βήµα παρακάτω προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες σε οµάδες
επενδυτών µέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων.

“Ο στόχος µας είναι να γίνουµε ένας από τους κυρίαρχους προµηθευτές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και ολοκληρωµένων λύσεων στην συνεχώς
αναπτυσσόµενη Ελληνική φωτοβολταϊκή αγορά”, δηλώνει η κα. Μαρία-Ελένη
Βαφειάδου.

Το έδαφος είναι καλά προετοιµασµένο.

IBC SOLAR
Ελληνικη εταιρία εξειδικευµένη στα φ/β
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ELVIAL
Αντικατάσταση κουφωµάτων

ELVIAL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Ο όρος «αντικατάσταση κουφώµατος» αναφέρεται σε όλες τις εργασίες που χρήζουν
να γίνουν για την αλλαγή ή την βελτίωση ενός υπάρχοντος κουφώµατος.

Σήµερα, υπάρχει εγκατεστηµένος σε όλη την Ελλάδα ένας τεράστιος αριθµός
κουφωµάτων, η παλαιότητα των οποίων κυµαίνεται από 10 µέχρι και 50 έτη. Τα
συγκεκριµένα κουφώµατα µπορεί τη χρονική στιγµή που τοποθετήθηκαν να
ικανοποιούσαν τις ανάγκες εκείνης της εποχής αλλά τώρα µπορούν να θεωρηθούν
στην καλύτερη περίπτωση παρωχηµένα και στη χειρότερη ως επικίνδυνα.

Μέχρι και πριν από 10 χρόνια οι σύνηθεις κατασκευές κουφωµάτων ήταν:
• Ξύλινα ανοιγόµενα κουφώµατα
• Συρόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ
• Ανοιγόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ

Η τεχνολογία και οι τεχνικές γνώσεις εκείνης της εποχής δηµιούργησαν κουφώµατα, τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης,
όπως επίσης και στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις. Ο νέος τρόπος ζωής µε τις
απαιτήσεις που αυτός δηµιούργησε, απαιτεί πλέον συστήµατα αλουµινίου µε υψηλό
τεχνολογικό υπόβαθρο και υψηλή αισθητική, στοιχεία τα οποία θα βελτιώσουν και θα
στηρίξουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα προς αντικατάσταση κουφώµατα έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία από
τη φύση τους δηµιουργούν έντονη την ανάγκη της αντικατάστασης.
• Τα ξύλινα κουφώµατα κατασκευάζονταν από ογκώδη προφίλ κάσας και φύλλων. Για

το λόγο αυτό, η επιφάνεια υάλωσης και κατά συνέπεια και η επιφάνεια θέασης και
φωτισµού είναι αναλογικά µικρές. Συνεργάζονται µε εξαιρετικά ογκώδη κουτιά
ρολού, τα οποία προεξέχουν στο εσωτερικό της κατοικίας. Τοποθετούνταν κατά
τεκµήριο ως υάλωση, ως απλό µονό τζάµι, µε άµεση συνέπεια την εξάλειψη κάθε
έννοιας θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης. Τέλος, οι απαιτήσεις συντήρησης τους
είναι εξαιρετικά αυξηµένες, επίπονες και δαπανηρές.

• Τα συρόµενα συστήµατα τύπου ΑΤ χρησιµοποιούσαν κατά κόρον ως υάλωση ένα
απλό µονό τζάµι µε άµεση συνέπεια την εξάλειψη κάθε έννοιας θερµοµόνωσης και
ηχοµόνωσης. Στερούνταν σύγχρονων διατάξεων στεγάνωσης στο σηµείο επαφής
των γάντζων και η στεγάνωση των χωνευτών κατασκευών ήταν ουσιαστικά
ανύπαρκτη. Τέλος, ήταν συστήµατα χωρίς θερµοδιακοπή µε αποτέλεσµα την
µειωµένη θερµοµόνωση.

• Τα ανοιγόµενα συστήµατα ΑΤ στερούνταν κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης και
λοιπών στεγανωτικών διατάξεων. Αντιµετώπιζαν το ίδιο θέµα µε τα συρόµενα
αναφορικά στην υάλωση και στα ζητήµατα θερµοηχοµόνωσης.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την αντικατάσταση των παραπάνω κατηγοριών κουφωµάτων
είναι:
Θερµοµόνωση και εξοικονόµηση ενέργειας.
Η αντικατάσταση ενός µη θερµοδιακοπτόµενου µε ένα θερµοδιακοπτόµενο κούφωµα
έχει θεαµατικές επιπτώσεις στην εξοικονόµηση ενέργειας. Ένα θερµοδιακοπτόµενο
κούφωµα ουσιαστικά αποµονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον µη
επιτρέποντας την µεταφορά θερµότητας. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται η χρήση
διατάξεων και συσκευών θέρµανσης και ψύξης. Τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο
θεαµατικά αν χρησιµοποιηθούν αντανακλαστικοί υαλοπίνακες µε ειδικά αέρια στο
διάκενο, καθώς οι διπλοί υαλοπίνακες θεωρούνται δεδοµένοι.
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Ηχοµόνωση
Οι σύγχρονες διατάξεις στεγάνωσης µε κεντρικά και περιµετρικά ελαστικά σε
συνάρτηση µε διπλές υαλώσεις έχουν τη δυνατότητα να εµποδίσουν την µεταφορά του
ήχου από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό της κατοικίας και το αντίστροφο.
Στα σηµερινά πολύβουα αστικά κέντρα, η ηχοµόνωση αποτελεί σηµαντική παράµετρο
σχετική µε την ποιότητα ζωής. Λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πολλές φορές
επιζητούµε την «αποµόνωση µας» από το εξωτερικό περιβάλλον για να ηρεµήσουµε
από το πιεστικό σύγχρονο τρόπο ζωής, η ηχοµόνωση καθίσταται άκρως σηµαντική.

Η αισθητική του χώρου
Τα σύγχρονα συστήµατα αλουµινίου διατίθενται σε διάφορες µορφές, καµπυλωτά και
ίσια και σε διάφορες τάξεις µεγέθους, µικρά και µεγάλα. Επίσης, η δυνατότητα
διαφορετικών χρωµατισµών και αποχρώσεων, καθώς επίσης και διχρωµιών, καλύπτουν
αφενός όλες τις αρχιτεκτονικές τάσεις και αφετέρου δηµιουργούν ένα ιδανικό
περιβάλλον κατοικίας ή εργασίας.

Ασφάλεια
Οι σύγχρονοι µηχανισµοί κίνησης και ασφάλισής των κουφωµάτων διαθέτουν
κλειστικές διατάξεις, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητα αυξηµένης ασφάλισης τους
για αντικλεπτική προστασία.

Οι σύνηθεις τυπολογίες κουφωµάτων προς αντικατάσταση είναι οι παρακάτω:
Ξύλινα κουφώµατα
• Ανοιγόµενο µε ρολό
• Ανοιγόµενο µε παντζούρι

Συρόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ
• Επάλληλα µε και χωρίς ρολό
• Επάλληλα µε σίτα, µε και χωρίς ρολό
• Μονόφυλλο και δίφυλλο χωνευτό τζάµι, σίτα, µε και χωρίς ρολό
• Μονόφυλλο και δίφυλλο χωνευτό τζάµι, σίτα, παντζούρι

Ανοιγόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ
• Ανοιγόµενο µε ρολό
• Ανοιγόµενο µε παντζούρι

Ανάλογα µε την τυπολογία που καλούµαστε να αντικαταστήσουµε, ακολουθούµε και
διαφορετική µεθοδολογία στην υποδοµή για την τοποθέτηση του νέου κουφώµατος.

Ξύλινα κουφώµατα
Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δυο διαφορετικές µεθοδολογίες.
• Αφαίρεση µόνο των κινούµενων τµηµάτων του κουφώµατος και τοποθέτηση της

νέας κάσας αλουµινίου επάνω στην ξύλινη κάσα. Για καλύτερη εφαρµογή
µπορούµε να αποκόψουµε το <<φτερό>> της ξύλινης κάσας για να δηµιουργηθεί
έτσι, µια όσο το δυνατό περισσότερο επίπεδη επιφάνεια για την έδραση της κάσας
αλουµινίου.

• Πλήρη αποξήλωση και της ξύλινης κάσας και τοποθέτηση του νέου κουφώµατος
στο κενό που θα δηµιουργηθεί. Λόγω του ότι, συνήθως, οι ξύλινες κάσες είναι
µεγαλύτερες από τις κάσες αλουµινίου, θα χρειαστεί να τοποθετηθεί στο κενό που
θα δηµιουργηθεί κάποια συµπληρωµατική διάταξη προφίλ κάλυψης κενού

Συρόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ
• Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πλήρης αφαίρεση των κασών. Σε αντίθεση µε τα

ξύλινα κουφώµατα, η αφαίρεση τους είναι πιο εύκολη και γίνεται αφαιρώντας τις
βίδες στερέωσης, που υπάρχουν στις κάσες. Τα συρόµενα αλουµινίου αυτού του
τύπου έχουν πλάτος προφίλ µικρότερο από τις συνηθισµένες κάσες αλουµινίου, µε
συνέπεια το κενό που δηµιουργείται, να καλύπτεται εύκολα από την νέα κάσα.
Στην περίπτωση χωνευτών κουφωµάτων θα πρέπει να επιλεγεί κάσα, της οποίας το
πλάτος να είναι αντίστοιχο της κάσας που αφαιρέθηκε, για να µπορεί να
τοποθετηθεί στο υπάρχον διάκενο του τοίχου.

Ανοιγόµενα αλουµινίου τύπου ΑΤ
• Ακολουθούµε την ίδια µεθοδολογία αφαίρεσης κασών όπως και στα συρόµενα.

Για αντικατάσταση κουφωµάτων, η Elvial προτείνει την τοποθέτηση
θερµοδιακοπτόµενων συστηµάτων για τα ανοιγόµενα και για τα συρόµενα. Ο λόγος
είναι ότι η νέα νοµοθεσία για το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα πρέπει να έχει κάθε
κτίριο, προϋποθέτει τα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν να είναι
θερµοδιακοπτόµενα. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι στην περίπτωση που για κάποιο
λόγο απαιτείται να γίνει η αντικατάσταση µε σύστηµα χωρίς θερµοδιακοπή, ότι αυτό
δεν είναι πραγµατοποιήσιµο.
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Προτάσεις αντικατάστασης ξύλινων κουφωµάτων ή κουφωµάτων αλουµινίου
Ως συστήµατα αντικατάστασης, η Elvial προτείνει τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600
της οικογένειας Elvial Multilock Systems.
Τα παραπάνω συστήµατα καλύπτουν όλες τις ανάγκες που προαναφέρθηκαν µε τον
εξής τρόπο:

Θερµοµόνωση και εξοικονόµηση ενέργειας
Τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600 είναι θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα, στα
οποία τοποθετούνται πολυαµίδια πλάτους 22 και 24mm. Η σχεδίαση των
συστηµάτων έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται 3 διακριτές
θερµικές ζώνες: Μια θερµή, µία ψυχρή, οι οποίες εναλλάσσονται αναλόγως την
εποχή, και µία ουδέτερη, η οποία σχηµατίζεται από την διάταξη πολυαµίδια κάσας
– κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης – πολυαµίδια φύλλου. Με αυτό τον τρόπο, δεν
υπάρχει µεταφορά θερµών ή ψυχρών φορτίων ανάµεσα στις ζώνες. Την όλη
διάταξη θερµικής στεγάνωσης συµπληρώνουν τα ειδικά ελαστικά παρεµβύσµατα,
τα οποία τοποθετούνται στην κάσα, για να µην υπάρχει απευθείας επαφή αυτής µε
την ψευδόκασα ή το µάρµαρο και τα ειδικά σχεδιασµένα ελαστικά στεγάνωσης
υαλοπινάκων, τα οποία διαθέτουν ειδικές επιµήκεις απολήξεις µε σκοπό την
αποφυγή της µεταφοράς θερµικών φορτίων δι ακτινοβολίας µέσω κενού της
υάλωσης. Τα συστήµατα είναι συµβατά µε όλα τα πηχάκια της εταιρείας, µε
αποτέλεσµα να µπορεί να τοποθετηθεί υαλοπίνακας συνολικού πάχους έως 40 και
48mm αντίστοιχα για τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600. Για αυτό τον λόγο,
είµαστε σε θέση να τοποθετήσουµε ειδικούς υαλοπίνακες που θα λειτουργούν
προσθετικά στην θερµοµόνωση του κουφώµατος, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η
επιφάνεια του υαλοπίνακα είναι αναλογικά µεγαλύτερη από την επιφάνεια του
αλουµινίου.

Ηχοµόνωση
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ύπαρξη 3 διακριτών ζωνών και η δυνατότητα
τοποθέτησης ειδικών υαλοπινάκων δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε ο
συντελεστής ηχοµόνωσης να ανταποκρίνεται στο επιθυµητό από τον πελάτη
κόστος. Κύρια ευθύνη στο κόστος της ηχοµόνωσης, παίζει το είδος και η διάσταση
του υαλοπίνακα.

Η αισθητική του χώρου
Τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600 διαθέτουν πλήρη γκάµα προφίλ και ως προς το
µέγεθος και ως προς τη µορφή. Οι κάσες διατίθενται σε πλάτη από 66 έως 187mm
(ενιαία κάσα) γεγονός που συµβάλλει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών που
δηµιουργούνται από την αφαίρεση της προς αντικατάσταση κάσας. Επίσης, και τα δύο
συστήµατα διαθέτουν στην γκάµα τους όλα τα προφίλ σε δύο σχεδιαστικές εκδόσεις.
Μία ίσια και µια καµπυλωτή, για την κάλυψη όλων των αρχιτεκτονικών τάσεων. Τα
προφίλ των συστηµάτων µπορούν να παραδοθούν βαµµένα σε ένα πλήθος
χρωµατισµών και αποχρώσεων και καλύπτουν κάθε επιθυµία στο σχεδιασµό. Τέλος,
λόγω του ότι τα προφίλ είναι θερµοδιακοπτόµενα, υπάρχει η δυνατότητα διχρωµιών
για καλύτερη εναρµόνιση του κουφώµατος µε το εξωτερικό περιβάλλον.

Ασφάλεια
Τα συστήµατα Elvial Multilock systems είναι τα µοναδικά στην Ελλάδα που διαθέτουν
πιστοποιητικό αντίστασης στη διάρρηξη, επιπέδου Wk2 από το διεθνώς
αναγνωρισµένο Ινστιτούτο Ift Rosenheim. Τοποθετώντας ένα κούφωµα της οικογένειας
Elvial Multilock systems, είµαστε σίγουροι ότι ο διαρρήκτης δεν θα εισχωρήσει στην
κατοικία παραβιάζοντας το κούφωµα αλουµινίου. Το κούφωµα θα πρέπει να
συνδυασθεί απαραιτήτως και µε ειδική triplex υάλωση.

ELVIAL
Αντικατάσταση κουφωµάτων
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Προτάσεις αντικατάστασης συρόµενων κουφωµάτων αλουµινίου
Ως σύστηµα αντικατάστασης, η Elvial προτείνει το σύστηµα EL 6700 και στις 3
παραλλαγές του (Απλό συρόµενο, µε µηχανισµό για µέγιστο βάρος φύλλου 90kg και µε
µηχανισµό για µέγιστο βάρος φύλλου 150kg).

Θερµοµόνωση και εξοικονόµηση ενέργειας
Στην σχεδίαση του συστήµατος EL 6700 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές
παρεµβάσεις έτσι ώστε να µπορεί να παρέχει το σύστηµα την µεγαλύτερη δυνατή
θερµοµόνωση. Στα προφίλ κάσας και φύλλου έχουν τοποθετηθεί πολυαµίδια πλάτους
από 18mm εώς 24mm αναλόγως το προφίλ. Επάνω από τα πολυαµίδια των κασών
τοποθετείται ειδικά διαµορφωµένο κανάλι από PVC, το οποίο αφενός µεν λειτουργεί
ως χώρος συγκέντρωσης των υδάτων προς τις απορροές, και αφετέρου εµποδίζει την
µεταφορά των θερµικών φορτίων δι’ ακτινοβολίας από τον ένα πύργο κύλισης στον
άλλο. Τα ειδικά ελαστικά παρεµβύσµατα που τοποθετούνται στη βάση της κάσας, όπως
επίσης, και τα ελαστικά που τοποθετούνται στους γάντζους, συντελούν στις
θερµοµονωτικές ιδιότητες του συστήµατος. Στο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα να
τοποθετηθεί υαλοπίνακας συνολικού πάχους 27mm, ο οποίος, θα πρέπει να είναι
ανακλαστικός και µε αδρανές αέριο στο εσωτερικό διάκενο για καλύτερα αποτελέσµατα.

Ηχοµόνωση
Κύρια ευθύνη για τη διαµόρφωση του κόστους ηχοµόνωσης έχει το είδος και η
διάσταση του υαλοπίνακα. Προτείνεται η χρήση υαλοπίνακα συνολικού πλάτους 27mm
µε διάταξη χχ-χχ-χχ.

Η αισθητική του χώρου
Το σύστηµα διαθέτει πλήρη γκάµα προφίλ για την κάλυψη όλων των πιθανών
τυπολογιών. Με ελάχιστο και µέγιστο πλάτος κασών 94mm και 174mm αντίστοιχα,
δίνεται στον τελικό καταναλωτή η ευελιξία της επιλογής. Η βασική σχεδιαστική γραµµή
του συστήµατος είναι η ίσια. Αυτό ισχύει για τις κάσες και το φύλλο για το τζάµι. Όσον
αφορά τα προφίλ για το παντζούρι και τη σίτα, αυτά είναι διαθέσιµα και σε καµπυλωτή
και σε ίσια έκδοση. Όπως όλα τα προφίλ των συστηµάτων ELVIAL, έτσι και τα προφίλ
του συστήµατος EL 6700 µπορούν να παραδοθούν βαµµένα σε ένα πλήθος
χρωµατισµών και αποχρώσεων. Επίσης, λόγω του ότι τα προφίλ είναι
θερµοδιακοπτόµενα υπάρχει η δυνατότητα διχρωµιών για καλύτερη προσαρµογή του
κουφώµατος σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Ασφάλεια
Το σύστηµα EL 6700 (στην παραλλαγή των 150kg και στην τυπολογία επάλληλου) είναι
το µοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποιητικό αντίστασης στη διάρρηξη,
επιπέδου Wk2, από το Ινστιτούτο δοκιµών Ift Rosenheim. Επιλέγοντας ένα κούφωµα µε
το σύστηµα EL 6700, είµαστε σίγουροι ότι ο διαρρήκτης δεν θα εισχωρήσει στην
κατοικία παραβιάζοντας το κούφωµα αλουµινίου. Το κούφωµα θα πρέπει να
συνδυασθεί απαραιτήτως και µε ειδική triplex υάλωση.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ας υποθέσουµε ότι αναλύουµε την εξοικονόµηση ενέργειας ενός σπιτιού 80m2, όπου
τα κουφώµατα καταλαµβάνουν 15m2 (µέσος όρος διαστάσεων δίφυλλης
µπαλκονόπορτας 1,40m Χ 2,10m = 2,94m2, µέσος όρος διαστάσεων δίφυλλου
παραθύρου 1,40m Χ 1,20m = 1,68m2).

Έστω ότι:
• το σπίτι θερµαίνεται µε πετρέλαιο που κοστίζει 0,6€ ανά λίτρο
• η µέση εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 6 βαθµοί Κελσίου
• οι ηµέρες θέρµανσης είναι 120
• η διαθεσιµότητα θέρµανσης είναι 12 ώρες/ηµέρα.

Στην περίπτωση που τα κουφώµατα της κατοικίας είναι µονής υάλωσης παλαιού τύπου
και καταλαµβάνουν 15m2, τότε χρειάζονται 642€ για τη θέρµανση του σπιτιού, εκ των
οποίων τα 242€ προκύπτουν από τις θερµικές απώλειες των κουφωµάτων.
Εάν γίνει αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθετηθούν κουφώµατα αλουµινίου µε
θερµοδιακοπή 5600 elvial multilock systems, το κόστος των θερµικών απωλειών από
τα κουφώµατα µειώνεται αυτόµατα στα 40€ /χρόνο από 242€. Έχουµε δηλαδή
εξοικονόµηση 202€ /χρόνο, που προκύπτει... ΑΠΛΑ αλλάζοντας τα κουφώµατά µας!
Σε ότι αφορά στα λίτρα καυσίµου και στην περίπτωση των απλών κουφωµάτων παλαιού
τύπου, θα καταναλωθούν 1.070λίτρα. Ενώ, µε την αντικατάσταση θερµοµονωτικών
κουφωµάτων, τα απαιτούµενα για τη θέρµανση λίτρα µειώνονται στα 733.
Εξοικονοµούµε δηλαδή 337 λίτρα ανά έτος!
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∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 MWp
ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA

Στις 18 Αυγούστου 2009 συνδέθηκε µε το δίκτυο Μέσης Τάσης φωτοβολταϊκός
σταθµός συνολικής ισχύος 1,997 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ελληνική Τεχνοδοµική
Άνεµος ΑΕ», στη θέση Λεκάνα του ∆ήµου Κουτσοποδίου στο Νοµό Αργολίδας.

SMA
Φωτοβολταϊκός σταθµός

∞ºπ∂ƒøª∞
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Συµπλήρωσε ήδη ένα µήνα επιτυχηµένης λειτουργίας µε παραγωγή 343MWh
ηλεκτρικής ενέργειας -έως σήµερα- η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της εταιρίας
«Ελληνική Τεχνοδοµική Άνεµος ΑΕ». Ο φωτοβολταϊκός σταθµός αναµένεται να παράγει
σε ετήσια βάση 2,6 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας την εκποµπή περίπου
2.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως. Ήδη από τον τις 18 Αυγούστου 2009, ο
σταθµός λειτουργεί ως ανεξάρτητη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και είναι
διασυνδεδεµένος µε το δίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ.

Το σχεδιασµό, την προµήθεια, την υλοποίηση και την συντήρηση του έργου ανέλαβε η
εταιρία ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, µέλος του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η κατασκευή του
φωτοβολταϊκού συστήµατος, ολοκληρώθηκε µέσα σε χρονικό διάστηµα 4 µηνών.

Το φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από 7.254 φωτοβολταϊκά πλαίσια
πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρίας Suntech Power, τύπου STP270-24/VB και
STP280-24/VΒ, µε ονοµαστική ισχύ 270 και 280 Wp αντίστοιχα. Συνολικά,
χρησιµοποιήθηκαν 186 µετατροπείς στοιχειοσειράς Sunny Mini Central 11000TL της
Γερµανικής εταιρίας SMA Solar Technology AG, του µεγαλύτερου κατασκευαστή
ηλιακών µετατροπέων παγκοσµίως. Η επιλογή των µετατροπέων που εγκαταστάθηκαν
βασίστηκε στο βαθµό απόδοσης τους που φτάνει το 98% καθώς και στην ευελιξία
σχεδιασµού που προσφέρει η αποκεντρωµένη τοπολογία. Τέλος για τη στήριξη των
πλαισίων επιλέχθηκε η λύση των βάσεων σταθερής κλίσης της ΒΙΟΣΑΡ τύπου Μ030
που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της εταιρίας Alumil ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ στο Κιλκίς.

Σχετικά µε την ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή ΑΕ
H ΒΙΟΣΑΡ AE είναι η θυγατρική εταιρία του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ που ειδικεύεται στο
σχεδιασµό, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, καθώς και τη συντήρηση µεσαίας και
µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Συνδυάζοντας 10ετή εµπειρία στο
χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και την αξιοπιστία που προσδίδει ο
κατασκευαστικός όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΒΙΟΣΑΡ θα έχει υλοποιήσει µέχρι το τέλος του
2009 Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 10ΜWp, αποτελώντας µία από τις πιο
επιτυχηµένες ελληνικές εταιρίες στο ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της ηλιακής ενέργειας.

Σχετικά µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ
Η εταιρία είναι µέλος του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE και δραστηριοποιείται στο χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και κύριος σκοπός της είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και
λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την αξιοποίηση των ΑΠΕ
(αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική). Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία λειτουργεί δύο αιολικά
πάρκα στη Λέσβο και δύο στη Κεφαλονιά συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 55MW,
κατασκευάζει τρία αιολικά πάρκα σε Πελοπόννησο, Θράκη και Κρήτη, ένα µικρό
υδροηλεκτρικό πάρκο στη ∆υτική Μακεδονία και ένα φ/β πάρκο στη Πελοπόννησο,
συνολικής δυναµικότητας 59MW και κατέχει άδειες εγκατάστασης για έργα ισχύος 90MW
και άδειες παραγωγής για έργα ισχύος 354MW. Τέλος, προγραµµατίζει την υλοποίηση
έργων ισχύος 1.325MW στην Ελλάδα, ενώ αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στο
εξωτερικό ύψους ~ 500MW.

Σχετικά µε την SMA Hellas AE
Η SMA Solar Technology AG, είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής ηλιακών µετατροπέων
παγκοσµίως, µε κύκλο εργασιών 680 εκατοµµυρίων ευρώ, έντεκα θυγατρικές
επιχειρήσεις σε τέσσερις ηπείρους, περισσότερους από 3.000 εργαζόµενους και
δυνατότητα παραγωγής µετατροπέων συνολικής ισχύoς περίπου τεσσάρων γιγαβάτ. Ο
µετατροπέας είναι η καρδιά κάθε φ/β συστήµατος. Ο µετατροπέας της SMA αποτελεί
ένα εξαιρετικά ευφυές σύστηµα διαχείρισης που ελέγχει, επιτηρεί και ρυθµίζει τη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µε σύγχρονα συστήµατα τηλεµετρίας. Οι µετατροπείς της
SMA ξεχωρίζουν γιατί 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 διασυνδεδεµένα
και αυτόνοµα συστήµατα, εξασφαλίζοντας συµβατότητα, ανεξάρτητα από τον τύπο
των φ/β πλαισίων. Για την επίτευξη της τεχνολογικής υπεροχής των µετατροπέων της
SMA, εργάζονται περισσότεροι από 300 µηχανικοί οι οποίοι αναπτύσσουν έως και έξι
νέα προϊόντα ετησίως, για τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι, η SMA επενδύει σηµαντικό ποσοστό του ετήσιου τζίρου της σε έρευνα
και ανάπτυξη για να εξασφαλίσει ακόµα υψηλότερους συντελεστές απόδοσης και ολοένα
χαµηλότερη ειδική τιµή ισχύος σε ευρώ ανά βατ. Η SMA Hellas AE ιδρύθηκε το 2007,
ενισχύοντας ιστορικούς και εµπορικούς δεσµούς που υπήρχαν µε την Ελλάδα από το
1982 µε την υλοποίηση του πρώτου αυτόνοµου συστήµατος στην Κύθνο, που αποτελούσε,
για την εποχή, το µεγαλύτερο αυτόνοµο σύστηµα βασιζόµενο σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στην Ευρώπη. Η SMA Hellas AE, πέρα από την ποιότητα των προϊόντων επενδύει
στην ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
της SMA Hellas συµπεριλαµβάνουν πλήρες πρόγραµµα εγγύησης προϊόντων, συµβάσεις
συντήρησης και επισκευής, γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες τεχνικής
εκπαίδευσης, 2 κινητές µονάδες on-site service, καθώς και δυνατότητες αντικατάστασης
µετατροπέων ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση του φ/β σας συστήµατος.

άρθρο:

ΒΙΟΣΑΡ AE

www.biosar.gr

SMA Solar Technology AG

www.SMA-Hellas.com
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∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ο ειδικός για φωτοβολταϊκα σε κτίρια

Μία ακόµα εφαρµογή ενσωµάτωσης φωτοβολταϊκών σε κτιριακή κατασκευή
ολοκληρώνει σύντοµα η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, πρωτοπορώντας στον τοµέα αυτό στην
Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εµπορικό κτίριο logistics στα Ιωάννινα, στο οποίο
η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει ήδη εγκαταστήσει ειδικά υαλοπετάσµατα µε φωτοβολταϊκές
κυψέλες.

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση τον επόµενο µήνα, τα τζάµια του
κτιρίου θα αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία και θα τη µετατρέπουν σε «πράσινο»
ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο µε τη σειρά του θα πωλείται µε ιδιαίτερα συµφέρουσα τιµή
στο τοπικό δίκτυο της ∆ΕΗ.

Τα ειδικά υαλοπετάσµατα οικολογικής ηλεκτροπαραγωγής είναι κατασκευής της
γνωστής γερµανικής εταιρίας Schueco και έχουν τοποθετηθεί στη Νότια όψη του
κτιρίου, η οποία είναι εκτεθειµένη περισσότερες ώρες στις ακτίνες του ήλιου.

Με σκοπό καµία επιφάνεια να µην µείνει ενεργειακά αναξιοποίητη, στο δώµα του
κτιρίου θα τοποθετηθούν συµβατικά φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία θα
συµπληρώνουν την ενεργειακή παραγωγή των υαλοπετασµάτων.

Από αρχιτεκτονικής πλευράς, η ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών είναι πλήρης, ενώ το
κτίριο αναµένεται να αποτελέσει πραγµατικό υπόδειγµα ενεργειακής αποδοτικότητας
στη χώρα µας.

Η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ αναλαµβάνει ολόκληρη την ευθύνη υλοποίησης εφαρµογών των
φωτοβολταϊκών σε κτίρια, από την αρχική µελέτη σε συνεργασία µε το αρχιτεκτονικό
γραφείο, έως την πλήρη κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και βέβαια τη συντήρηση.

Τα ειδικά φωτοβολταϊκά
υαλοπετάσµατα εγκατεστηµένα

από τη ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ στο
σύγχρονο κτίριο logistics στα

Ιωάννινα

Τοποθέτηση συµβατικών φωτοβολταϊκών πλαισίων σε δώµα επαγγελµατικού κτιρίου στην Αθήνα
από τη ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ενδεικτικές εφαρµογές
τοποθέτησης φωτοβολταϊκών

υαλοπετασµάτων
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Οι πρώτες ύλες µειώνονται και η ενέργεια ακριβαίνει. Η εξοικονόµηση ενέργειας και η
ιδανική χρήση της είναι καθοριστικοί παράγοντες για τις νέες κατασκευές και για τις
ανακαινίσεις. Όλες οι προσεγγίσεις βασίζονται στους τρεις πυλώνες της ενεργειακής
απόδοσης:

Οι τρεις πυλώνες της εξοικονόµησης ενέργειας
1. Μείωση ενεργειακών απωλειών
2. Μέγιστη αξιοποίηση ενέργειας
3. Βέλτιστη παραγωγή ενέργειας

Στον πυλώνα της µείωσης ενεργειακών απωλειών εντάσσονται τα ενεργειακά
κουφώµατα και οι προσόψεις. Για τα ιδανικά κουφώµατα, κατά κανόνα χρειάζεται να
προβληµατιστείτε µόνο µία φορά: κατά την ανακαίνιση ή κατά την κατασκευή της νέας
σας κατοικίας. Με κουφώµατα από προφίλ REHAU παίρνετε σίγουρα την σωστή
απόφαση – είτε αφορά σχεδιασµό και λειτουργικότητα, είτε αφορά εξοικονόµηση
χρηµάτων µέσω ιδανικής θερµοµόνωσης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η µεγαλύτερη απώλεια ενέργειας σε ένα κτίριο παλιάς κατασκευής (π.χ. 1970) που
χρήζει ανακαίνισης, συντελείται από τα ανοίγµατα του κτιρίου, δηλαδή από τα
κουφώµατα:
37% από τα κουφώµατα, 35% από τις εξωτερικές τοιχοποιίες, 15% από την σκεπή
οροφής, 13% από το δάπεδο υπογείου.
Με κουφώµατα από προφίλ REHAU, απολαµβάνεται µία ζεστή και άνετη ατµόσφαιρα
στο σπίτι σας, ακόµη και στις κρύες εποχές του έτους. Χάρη στην άριστη τιµή
θερµοµόνωσης, η θερµότητα παραµένει εκεί που πρέπει- στο εσωτερικό του σπιτιού.
Με τον τρόπο αυτό απολαµβάνεται εκτός από το ευχάριστο κλίµα και µειωµένο
λογαριασµό θέρµανσης. Τα κουφώµατα από προφίλ REHAU ενδείκνυνται ιδιαίτερα για
κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για παθητικές κατοικίες, καθώς και για
ενεργειακές ανακαινίσεις.

Υψηλές απαιτήσεις στα σύγχρονα κουφώµατα:
- Θερµοµόνωση
- Ευχάριστη ατµόσφαιρα
- Αντιδιαρρηκτική προστασία
- Εξατοµικευµένος σχεδιασµός
- Ηχοµόνωση
- Μακροζωία/ Ανακύκλωση
- Σύγχρονη αρχιτεκτονική

Πώς τα κουφώµατα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες υψηλές απαιτήσεις:
- Τεχνολογία πολλαπλών θαλάµων
- Σύστηµα αυτόµατου αερισµού
- Σύγχρονα µονωτικά υλικά
- Κατασκευή µε θερµικά διαχωρισµένο οπλισµό
- Χρήση κατάλληλης υάλωσης
- Σωστή τοποθέτηση
Οι παράγοντες αυτοί εξασφαλίζουν το µεγαλύτερο µέρος του επιθυµητού
αποτελέσµατος!

REHAU
Αυξήστε τις αξίες - Μειώστε τα κόστη
Λύσεις για ενεργειακή οικοδόµηση και εκσυχρονισµό
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REHAU
Αυξήστε τις αξίες - Μειώστε τα κόστη

Λύσεις για ενεργειακή οικοδόµηση και εκσυχρονισµό
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΖΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η REHAU ΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

Η οικονοµική λύση µε πρόσθετα χαρακτηριστικά σε κουφώµατα από
REHAU Thermo- Design 70

Με το ιδανικό κατασκευαστικό βάθος 70mm το σύστηµα REHAU Thermo- Design 70
παρουσιάζεται ιδιαίτερα πολύπλευρο. Το σύστηµα αυτό ενδείκνυται τόσο για
τοποθέτηση σε µονοκατοικίες, όσο και σε µεγάλα έργα. Η τεχνική των πολλών
θαλάµων εκµεταλλεύεται την µονωτική ιδιότητα του αέρα και βελτιώνει την καλή
θερµοµόνωση, ακόµη και στην τοποθέτηση σε ψηλοτάβανες κατασκευές. Το σύστηµα
αυτό των προφίλ ενδείκνυται και για την ανακαίνιση κτιρίων.

Χαρακτηριστικά συστήµατος REHAU Thermo- Design 70
Βάθος κατασκευής: 70mm
Τιµή Uf πλαισίου: 1,3 W/m2K
Θάλαµοι: Πολύ-θάλαµη τεχνική
Κατηγορία ηχοµόνωσης: έως 4

Ιδανικό για τις πιο υψηλές απαιτήσεις
Κουφώµατα από REHAU Brillant- Design

Άριστες τιµές θερµοµόνωσης επιτυγχάνονται
σε αυτό το σύστηµα µε την 5-θάλαµη τεχνική.
Το REHAU Brillant- Design εξασφαλίζει µία
ιδιαίτερα εξεζητηµένη οπτική. ∆εν υπάρχουν
όρια στο σχεδιασµό, στα σχήµατα και στα
χρώµατα.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάµεσα
σε:
- στρόγγυλο
- ηµισκωτία
- ίσιο σχεδιασµό φύλλου
- καθώς και κάσα 80mm µε
στρόγγυλη αναδίπλωση

Χαρακτηριστικά συστήµατος REHAU Brillant-
Design
Βάθος κατασκευής: 70mm
Τιµή Uf πλαισίου: 1,3 W/m2K
Θάλαµοι: 5-θάλαµη τεχνική
Κατηγορία ηχοµόνωσης: έως 5

Συµβάλλετε κι εσείς στη διαφύλαξη των ενεργειακών πόρων µειώνοντας τα κόστη
κατανάλωσης ενέργειας εύκολα και αποτελεσµατικά µε τα κατάλληλα συστήµατα
κουφωµάτων, τόσο στον προσωπικό, όσο και στον επαγγελµατικό σας χώρο,
αυξάνοντας ταυτόχρονα το προσωπικό σας όφελος!
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Η Κ&Μ Ενεργειακή ξεκίνησε ως τµήµα ΑΠΕ της εταιρίας Αφοι Μουστάκα και ΣΙΑ, η
οποία δραστηριοποιείται από το 1964 στο χώρο της βιοµηχανικής ψύξης µε
πελατολόγιο που περιλαµβάνει γνωστές εταιρίες όπως η ΦΑΓΕ, η Creta Farm, ο ΟΤΕ, η
Olympic Catering και τα Everest. Από το 2006, η Κ&Μ Ενεργειακή λειτουργεί ως
αυτόνοµη εταιρεία και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ µε ιδιαίτερη εξειδίκευση
στα φωτοβολταϊκά.

Η Κ&Μ είναι µία ιδιαίτερα δυναµική εταιρία µε ισχυρή παρουσία στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών, κυρίως στο χώρο των µεσαίων και µεγάλων ΦΒ πάρκων. Η εταιρία
κατασκεύασε και συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά
πάρκα στην Ελλάδα. Επίσης, ανέλαβε την εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού
πάρκου µε συνδυασµό σταθερών και περιστρεφόµενων βάσεων στη χώρα µας.

Οι υπηρεσίες µας καλύπτουν όλα τα στάδια προετοιµασίας, εγκατάστασης και
λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου:
• ∆ιαδικασία αδειοδότησης: Καθοδήγηση και κατάθεση (Άδεια Παραγωγής ή

εξαίρεση, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Λειτουργίας, περιβαλλοντικές µελέτες,
προσφορά σύνδεσης ∆ΕΗ, πολεοδοµική άδεια κτλ.)

• Αναπτυξιακός Νόµος: Συµβουλές, έλεγχος και κατάθεση αιτήσεων για
χρηµατοδότηση µε ποσοστό έγκρισης 100% (καµία απόρριψη µέχρι σήµερα).

• Πωλήσεις προϊόντων: Η K&M Ενεργειακή συνεργάζεται µε τις γνωστότερες εταιρίες
του χώρου όπως Aleo, Suntech, Biohaus, SMA, Danfoss, Deger, Schuco κ.α. Όλα τα
φωτοβολταϊκά στοιχεία που εµπορεύεται και εγκαθιστά η Κ&Μ Ενεργειακή είναι
πιστοποιηµένα κατά ISO µε εγγύηση διάρκειας από 20 έως 25 χρόνια.

• Κατασκευή: Η κατασκευή ΦΒ πάρκων είναι η ειδικότητά µας. Η κατασκευή των
έργων µας γίνεται πάντα µε προσοχή στη λεπτοµέρεια και µε βάση διεθνή πρότυπα
ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης. Η εξειδίκευση, η εµπειρία, το επίπεδο του
προσωπικού και η κορυφαία ποιότητα υλικών είναι τα δυνατά σηµεία της εταιρίας
µας. Όλα τα έργα της Κ&Μ είναι ασφαλισµένα µέχρι την τελική τους παράδοση και
συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

• Ασφάλιση και Συντήρηση: Προσφέρουµε ολοκληρωµένα πακέτα συµβολαίων
συντήρησης σε συνδυασµό µε ξεκάθαρα συµβόλαια ασφάλισης προσαρµοσµένα
στο κάθε πάρκο και στις απαιτήσεις του κάθε επενδυτή.

Η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών έργων της εταιρίας µας έχει ήδη ξεπέρασε το
φράγµα του 1MW και ενώ το φράγµα των 2MW θα σπάσει µέσα στο 2009.

Τα πιο πρόσφατα έργα που ολοκλήρωσε η εταιρία µας ήταν
• τέσσερις µονάδες συνολικής ισχύος 400kW στην Άρτα,
• έξι µονάδες συνολικής ισχύος 440kW στην Μεσσηνία
• µία µονάδα 100kW στην Αρκαδία,
• πέντε µονάδες συνολικής ισχύος 480kW στη Λακωνία

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε στάδιο σύνδεσης τρία ακοµα έργα
συνολικής ισχύος 300kW.

Σε φάση κατασκευής βρίσκονται τη στιγµή αυτή ήδη 7 έργα συνολική ισχύος 220kW
ενώ έχει προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβρη να ξεκινήσει η κατασκευή 7 έργων
συνολικής ισχύος 540kW σε Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η Κ&Μ έχει εγκατεστηµένα ΦΒ πάρκα στη Μεσσηνία, στην Άρτα, στη Λακωνία και στην
Αρκαδία ενώ τα υπό κατασκευή και προς αδειοδότηση έργα της εκτείνονται σε όλη την
Ελλάδα.

K & M
Φωτοβολταϊκά συστήµατα

K & M

άρθρο:

Κ&Μ
www.km-energy.gr
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ΕΡΓΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60756, Κτίριο Γ2, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310365150 & Fax: 2310365154

Τα πάνελ της EMMVEE είναι κατάλληλα για κάθε είδους εφαρµογή, είτε σε µονοκατοικίες είτε σε
µεγάλες εγκαταστάσεις. Η EMMVEE κατασκευάζει σειρές µονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών
πάνελ. Τα ES-170 M72, ES-200 P60 και ES-200 M60 είναι εξαιρετικά χάρη στη χρήση των µπροστινών
γυαλιών Albarino P και G της Saint Global Photovoltaics. Η βελτιστοποιηµένη δοµή της επιφάνειας
του γυαλιού επιτρέπει την υψηλότερη παραγωγή ενέργειας µέχρι και 2.5% ετησίως σε σχέση µε άλλα
πάνελ. Η εγγύηση απόδοσης, η 15ετής εγγυήση του προϊόντος σε συνδυασµό µε τα 10 χρόνια
εγγύηση της εταιρείας κατασκευής των γυαλιών Albarino P εξασφαλίζουν την εκπλήρωση όλων των
υποσχέσεων µας.
Τα φωτοβαλταϊκά πάνελ τελειοποιούνται συνεχώς έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγή ενέργειας και
να µειώνεται το κόστος. Η Saint Gobain Solar Glass (SGG) δηµιούργησε ένα γυαλί µεγάλης
απορροφητικότητας µε ειδική επιφάνεια ώστε να εξυπηρετήσει αυτό ακριβώς το σκοπό. Αυτό το
πρωτοποριακό γυαλί χρησιµποποιείται στα φωτοβολταϊκά πάνελ της EMMVEE.
Το Albarino P έχει ένα βαθύ πυραµιδικό σχέδιο µε τις άκρες και τις γωνίες του να συνδυάζονται.
Αυτή η ιδιαίτερη σχεδίαση του γυαλιού µειώνει τη σηµαντικότερη πηγή απώλειεας ηλιακής
ενέργειας. Η ηλιακή ακτονοβολία προσπίπτει στην επιφάνεια του γυαλιού και αντί να αντανακλάται και
να επιστρέφει στον αέρα αποθηκεύεται στο εσωτερικό του γυαλιού. Το φως διαθλάται σε άλλη
επιφάνεια του γυαλιού και µε αυτό τον τρόπο µέρος της ακτινοβολίας, η οποία µε τη χρήση απλού
γυαλιού χάνεται στην ατµόσφαιρα, αντανακλάται πίσω στο πάνελ (εσωτερική παγίδευση). Αυτό
αυξάνει την ακτινοβολία που προσπτίπτει στο πάνελ και κατά συνέπεια την παραγώµενη ενέργεια
κατά 12% απο τα συµβατικά πανελ.

construction
energy saving management

e-mail: info@ergon-energia.gr www.ergon-energia.gr
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Με τις θερµικές ηλιακές εγκαταστάσεις είναι εφικτή αφενός η εξοικονόµηση ενός
σηµαντικού µέρους της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης
και αφετέρου η µείωση εκποµπών βλαβερών ουσιών. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις
αυτές συµβάλλουν ενεργά στη µείωση της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που είναι
η κύρια αιτία του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα ενέργειας που συγκεντρώνεται ετησίως από ένα
τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας ηλιακού συλλέκτη ανέρχεται στην Ευρώπη µεταξύ 300
και 650 kWh.

Προς σύγκριση σας αναφέρουµε το ακόλουθο στοιχείο:
Απαιτούνται περίπου 2 kWh ανά άτοµο ηµερησίως υπό συνθήκες µέσης κατανάλωσης
για την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Επίσης, τα ηλιακά συστήµατα ενσωµατώνονται
αποτελεσµατικά τόσο σε νεόδµητα κτίρια όσο και σε κτίρια στα οποία εκτελούνται
εργασίες ανακαίνισης.
Οι ηλιακές εγκαταστάσεις, έχοντας δυνατότητα πολύµορφης διαµόρφωσης, αυξάνουν
την αξία των ακινήτων.

Τα ηλιακά συστήµατα µπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

1. Ηλιακά συστήµατα για θέρµανση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
Οι ηλιακές εγκαταστάσεις αυτού του τύπου εξυπηρετούν τη θέρµανση ζεστού νερού
χρήσης και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Υπό την προϋπόθεση σωστής διαστασιολόγησης από ειδικούς τεχνικούς,
προσφέρουν πλήρη κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων για τη θέρµανση ζεστού
νερού χρήσης το καλοκαίρι.

- Ικανοποιητική αναλογία της προσφοράς ηλιακής ενέργειας προς τις ενεργειακές
απαιτήσεις θέρµανσης ζεστού νερού χρήσης.

- ∆υνατότητα χρήσης όλων των τύπων ηλιακών συλλεκτών.
- ∆ιασφάλιση της παροχής ζεστού νερού υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µέσω

θερµοδοχείου και συµβατικής εναλλακτικής πηγής θέρµανσης, µέσω λέβητα ή
ηλεκτρικής αντίστασης.

REHAU
Ηλιακή Θερµική ενέργεια

REHAU

Σχηµατική απεικόνιση ηλιακής εγκατάστασης για
θέρµανση ζεστού νερού χρήσης
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2. Ηλιακά συστήµατα για θέρµανση ζεστού νερού χρήσης και υποστήριξη του
συστήµατος θέρµανσης
Οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου εξυπηρετούν τη θέρµανση ζεστού νερού χρήσης,
ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν το σύστηµα θέρµανσης του κτιρίου και διαθέτουν τα
εξής χαρακτηριστικά:

- Υπό την προϋπόθεση σωστής διαστασιολόγησης, η εγκατάσταση µπορεί να καλύψει
έως 30 % των συνολικών ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων για ζεστό νερό και
θέρµανση.

- Υψηλή απόδοση και ιδανικός συνδυασµός µε το σύστηµα θέρµανσης δαπέδου.
- Οικονοµική λύση µε τα θερµοδοχεία τύπου Kombi.
- ∆υνατότητα χρήσης όλων των τύπων ηλιακών συλλεκτών . ∆υνατότητα καλύτερης

προσαρµογής στις ενεργειακές απαιτήσεις µε συλλέκτες πρόσοψης.
- Συµβατότητα µε διάφορα συστήµατα παραγωγής θερµότητας, όπως π.χ. λέβητας

πετρελαίου ή αερίου, αντλία θερµότητας και λέβητας καύσης συµπυκνωµένου
προϊόντος (pellets) ή λέβητας στερεής καύσιµης ύλης.

Σχηµατική απεικόνιση ηλιακής εγκατάστασης για θέρµανση
ζεστού νερού χρήσης και υποστήριξη του συστήµατος
θέρµανσης του κτιρίου

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία των ηλιακών εγκαταστάσεων,
απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασµός και η διαστασιολόγησή τους, λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Για τις µικρές εγκαταστάσεις µε επιφάνεια συλλέκτη
έως 30m2 περίπου, για χρήση σε µονοκατοικίες και πολυκατοικίες, προέχει η επίτευξη
ενός υψηλού βαθµού ηλιακής κάλυψης. Σκοπός της σωστής διαστασιολόγησης είναι η
100% κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση νερού χρήσης κατά τους
θερινούς µήνες από Μάιο έως Αύγουστο και 50 – 60% κατά µέσο όρο ετησίως.

Συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας

Η ετήσια ακτινοβολία σε επίπεδη επιφάνεια στην Ελλάδα ανέρχεται µεταξύ 1100 και
1800kWh/m2.Το µεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας εντοπίζεται στη νότια Ελλάδα, στις
περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου. Η ηλιακή ακτινοβολία µεταξύ των βόρειων και
νότιων περιοχών της Ελλάδας διαφέρει κατά 35%. Ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση
µπορεί να επιτευχθούν υψηλές τιµές συγκέντρωσης ηλιακού φορτίου.

>> REHAU
Ηλιακή Θερµική
ενέργεια
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Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία [kWh/m2] σε επίπεδη επιφάνεια στην Ευρώπη
(πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο IES)

Η διαστασιολόγηση της επιφάνειας συλλεκτών και του όγκου θερµοδοχείου
επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:

- Τοποθεσία και ακτινοβολία
- Κατανάλωση ζεστού νερού
- Γωνία κλίσης συλλέκτη και προσανατολισµός
- Τύπος µπαταρίας (σηµείου λήψης)
- Ονοµαστικές και µέγιστες τιµές παροχής ζεστού νερού
- Επιθυµητός βαθµός ηλιακής κάλυψης

Η υποστήριξη του συστήµατος θέρµανσης επηρεάζεται επίσης από τους εξής
παράγοντες:

- Θερµικές απαιτήσεις του κτιρίου
- Θερµοκρασία συστήµατος θέρµανσης

Σε περίπτωση διαστασιολόγησης κατά προσέγγιση, είναι χρήσιµο να υπάρχουν
στοιχεία αναφοράς τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αρχική
διαστασιολόγηση και την αποτροπή υπερδιαστασιολόγησης. Για ακριβέστερους
υπολογισµούς του συστήµατος διατίθενται υπολογιστικά προγράµµατα τα οποία,
λαµβάνοντας υπόψη τα πεδία ισχύος και τις απαιτήσεις των τιµών που εισάγονται σε
αυτά, παρέχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Η σωστή διαστασιολόγηση του συστήµατος γίνεται πάντα κατά EN12976-1 σύµφωνα µε
το οποίο:

“Τα συστήµατα θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε και σε συνθήκες
παρατεταµένης ακτινοβολίας χωρίς κατανάλωση να µην δηµιουργείται ανάγκη για
κάποια ειδική ενέργεια από το χρήστη για να επαναφέρει το σύστηµα σε φυσιολογική
λειτουργία.”

REHAU
Ηλιακή Θερµική ενέργεια
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Υποδείξεις για την αύξηση του βαθµού ηλιακής κάλυψης

- Για την αποτροπή της περιττής θερµικής καταπόνησης του συστήµατος και για την
καλύτερη αξιοποίηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να αποτρέπονται όσο το
δυνατόν οι περίοδοι στασιµότητας των συλλεκτών µέσω της κατάλληλης
διαστασιολόγησης.

- Για τα υποστηριζόµενα συστήµατα θέρµανσης, η χρήση συλλεκτών πρόσοψης -παρά
την ετήσια ελάχιστη απόδοση περίπου 30% έναντι των επιφανειών συλλέκτη ιδίου
µεγέθους και βέλτιστης κλίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, καθώς η συνολική
ετήσια ηλιακή απόδοση είναι πιο πρόσφορη. Η ηλιακή απόδοση µετατοπίζεται κατά
τους µεταβατικούς µήνες, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Η µειωµένη απόδοση κατά
τους θερινούς µήνες µειώνει την πιθανότητα υπερθέρµανσης του συστήµατος.

- Εκτός αυτού, η πλεονάζουσα θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά
το καλοκαίρι, π.χ. για τη θέρµανση του νερού πισίνας.

- Οι όγκοι θερµοδοχείου, µε βάση την αναλογία όγκου θερµοδοχείου προς επιφάνεια
συλλέκτη µεγαλύτερη από 90 l/m2, αυξάνουν ασήµαντα το βαθµό ηλιακής
κάλυψης.

- Οι διατάξεις ανακυκλοφορίας µπορεί να καταναλώσουν πλήρως το ηλιακό φορτίο
και θα πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι εφικτό.

- Τα συστήµατα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας ενδείκνυνται για συνδυασµό
εγκαταστάσεων υποστήριξης του συστήµατος θέρµανσης και θέρµανσης νερού
χρήσης. Η θερµοκρασία επιστροφής της διάταξης θέρµανσης θα πρέπει, όσο είναι
εφικτό, να καταλήγει στο θερµοδοχείο µε χαµηλές τιµές. Για παράδειγµα, αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µέσω:

1. θερµοστατικών βαλβίδων
2. διαχωρισµού του κυκλώµατος χαµηλής θερµοκρασίας, σε εγκαταστάσεις µε

κυκλώµατα µε διαφορετικές θερµοκρασίες επιστροφών
3. αποτροπής της αύξησης της θερµοκρασίας επιστροφών µέσω βαλβίδων by-pass

(παράκαµψης).

- Μέσω βέλτιστης υδραυλικής εγκατάστασης θέρµανσης, καθώς και σωστής επιλογής
των θερµοκρασιών θέρµανσης του νερού χρήσης και της θέρµανσης, µπορεί να
επιτευχθεί βελτίωση της ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας. Οι µικρότερες τιµές
αναφοράς εναλλακτικής πηγής θέρµανσης προσφέρουν υψηλότερο ηλιακό φορτίο.

- Εάν το περιεχόµενο του θερµοδοχείου υπερβαίνει τα 400l και εάν το περιεχόµενο
των σωληνώσεων µεταξύ του σηµείου εξόδου του συστήµατος θέρµανσης νερού
χρήσης και του σηµείου λήψης υπερβαίνει τα 3l, το συνολικό περιεχόµενο του
θερµοδοχείου πρέπει να θερµαίνεται µία φορά την ηµέρα στους 60°C, ώστε να
µειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης λεγιονέλλας, σύµφωνα µε τις κατά τόπο ισχύουσες
διατάξεις. (π.χ. στη Γερµανία ισχύει το πρότυπο DVGW W551).
Για τη µέγιστη αξιοποίηση του ωφέλιµου ηλιακού φορτίου, αυτή η λειτουργία
ενεργοποιείται κατά προτίµηση τις απογευµατινές ώρες, πριν τη βραδινή ώρα
αιχµής κατανάλωσης.

- Για την αποτροπή της βαρυτικής ανακυκλοφορίας ή µικροκυκλοφορίας, θα πρέπει
να προβλέπονται γωνίες σιφωνιού για όλες τις συνδέσεις επάνω από το κύκλωµα
επιστροφών της ηλιακής εγκατάστασης. Το σιφώνι θα πρέπει να έχει βάθος
τουλάχιστον 3-4 φορές τη διάµετρο της σωλήνωσης (προτεινόµενο µέγεθος:
>100mm). Η γωνία σιφωνιού δεν χρειάζεται να διαθέτει θερµοµόνωση. Τα σηµεία
προσαγωγής των εναλλακτών θερµότητας πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε
εξαεριστικά. Τα σετ κυκλοφορητή συλλεκτών να είναι εφοδιασµένα µε βαρυτικά
αντεπίστροφα φρένα.

- Σε περιοχές µε νερό φτωχό σε ασβέστιο, επιτρέπονται θερµοκρασίες στο
θερµοδοχείο άνω των 60°C. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλότερο ηλιακό φορτίο. Για να
αποκλειστεί ο κίνδυνος εγκαύµατος στο σηµείο λήψης και να ελαχιστοποιηθούν οι
θερµικές απώλειες, πρέπει να χρησιµοποιηθεί θερµοστατική βαλβίδα ανάµιξης.

- Στις ορεινές περιοχές, οι ηλιακοί συλλέκτες δεν επιτρέπεται να παραµένουν
καλυµµένοι µε χιόνι για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆εν πρέπει να εµποδίζεται η
ολίσθηση του χιονιού από τους συλλέκτες.

- Τα µεµονωµένα θερµοδοχεία είναι προτιµότερα από τα πολλαπλά θερµοδοχεία,
από ενεργειακής άποψης λόγω χαµηλότερων θερµικών απωλειών.

>> REHAU
Ηλιακή Θερµική
ενέργεια
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Η «GLOBAL-ENERGY Solutions» είναι ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης και καταξίωσης στο
συµβουλευτικό τοµέα, µε έµφαση στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µικρού και
µεγάλου µεγέθους.

Προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για την
- Μελέτη Φ/Β σταθµών
- Προµήθεια Φ/Β σταθµών
- Εγκατάσταση Φ/Β σταθµών
- Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β σταθµών

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions ΕΠΕ» (Συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στην εµπορία και εγκατάσταση µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών σε όλη την Eλληνική
επικράτεια και τις γειτονικές χώρες.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητές µας περιλαµβάνουν:
• Τη µελέτη, σχεδίαση, προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Συστηµάτων και Ηλιακών Θερµικών Συστηµάτων (για την παροχή ζεστού νερού και
θέρµανση)

• Υπόδειξη αγροτεµαχίων κατάλληλων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
• Στατικές / Αρχιτεκτονικές Μελέτες
• Περιβαλλοντικές Μελέτες
• Την έκδοση αδειών παραγωγής, λειτουργίας όπως και επιδοτήσεων
• Ειδίκευση σε εφαρµογές κτιρίων, επιχειρήσεων – βιοµηχανιών, δηµοσίων χώρων

και αγροτικών περιοχών
• Τεχνική Υποστήριξη / Συντήρηση, Αναβαθµίσεις, Βελτιώσεις, Τροποποιήσεις
• Αυτοµατισµούς Ελέγχου και Λειτουργίας για την επίτευξη πιο αποδοτικών και

οικονοµικών επενδύσεων
• Εφαρµογές γεωθερµίας και ηλιοθερµίας
• ∆ιαρκή αναζήτηση αγοράς και έρευνα νέων τεχνολογιών

Οι υπηρεσίες µας περιλαµβάνουν την προσφορά:
• Φωτοβολταϊκών και Υβριδικών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρισµού
• Συνδεδεµένων Φ/Β Συστηµάτων και Αυτόνοµων Φ/Β Συστηµάτων
• Ηλιακών Θερµικών Συστηµάτων θέρµανσης
• Συστηµάτων Γεωθερµίας και Βιοµάζας εναλλακτικής θέρµανσης
• Λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών χαµηλής

κατανάλωσης
• Μικρών συστηµάτων για το τροχόσπιτο, το σκάφος ή το camping
• Συστηµάτων Αυτοµατισµού Ελέγχου και Λειτουργίας των παραπάνω συστηµάτων και

συστηµάτων αποµακρυσµένου ελέγχου

GLOBAL ENERGY
Μία από τους πρωτοπόρους στο κλάδο των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας

GLOBAL ENERGY

άρθρο:

GLOBAL-ENERGY

Solutions ΕΠΕ

Συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας

e-mail: info@global-energy.eu



GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd
Συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Κωλέτη 25β, 54627 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 510302, 525645, Fax: 2310 538852

e-mail: sales@global-energy.eu
www.global-energy.eu

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions» είναι ένας από τους πρωτοπόρους
στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και χαίρει ιδιαίτερης
εκτίµησης και καταξίωσης στο συµβουλευτικό τοµέα, µε έµφαση στις
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µικρού και µεγάλου µεγέθους.
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Η Ο∆ΗΓΙΑ 2004/35/ ΕΚ,
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
“Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ”
άρθρο:

Σπανός ∆ηµήτρης

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ & Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
άρθρο:
∆ηµήτρης Νασούλας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
& Γενικός ∆ιευθυντής
ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.

ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
άρθρο:
Στέλιος Ψωµάς
Συµβούλος σε θέµατα
Ενέργειας και Περιβάλλοντος

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
άρθρο:
Βαλάντης Γραµµενόπουλος Finstral

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ Σ’ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ?
άρθρο:
Ματίλντα Φλωρεντίν
Πρόεδρος Συνδέσµου Εµπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων &
Καθρεπτών Νοµού Θεσσαλονίκης & Κεντ. Μακεδονίας

Βασίλειος Γαρυφάλλου
Φυσικός
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Πεδίο εφαρµογής και καθεστώς ευθύνης
Κατά την έννοια του διατάγµατος περιβαλλοντικές ζηµίες ορίζονται οι:
• οι άµεσες ή έµµεσες ζηµίες που προκαλούνται στο υδάτινο περιβάλλον που

καλύπτεται από την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της διαχείρισης των υδάτων ·
• οι άµεσες οι έµµεσες ζηµίες που προκαλούνται στα είδη και στα φυσικά

ενδιαιτήµατα που προστατεύονται σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία περί
«άγριων πτηνών» του 1979 και από την οδηγία περί «φυσικών ενδιαιτηµάτων» του
1992·

• η άµεση ή έµµεση µόλυνση του εδάφους η οποία δηµιουργεί σοβαρό κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία.

Η αρχή της ευθύνης εφαρµόζεται στις περιβαλλοντικές ζηµίες και στις επικείµενες
απειλές τέτοιων ζηµιών που οφείλονται σε επαγγελµατικές δραστηριότητες, εφόσον
είναι δυνατόν να αποδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της ζηµίας και των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Στην οδηγία γίνεται διάκριση µεταξύ δύο συµπληρωµατικών καταστάσεων, στις οποίες
έχει εφαρµογή διαφορετικό καθεστώς ευθύνης: αφενός, στην περίπτωση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που απαριθµούνται ρητώς στην οδηγία (διαχειριστές
αποβλήτων κ.λ.π.) και, αφετέρου, στην περίπτωση άλλων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων.
Όταν εµφανίζεται µια άµεση απειλή περιβαλλοντικής ζηµιάς, η Αρµόδια Αρχή η οποία
έχει οριστεί από κάθε κράτος µέλος υποχρεώνει το φορέα εκµετάλλευσης (δυνητικός
ρυπαίνων) να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ή η ίδια η Αρχή λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα και στη συνέχεια ανακτά τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τα εν
λόγω µέτρα.

άρθρο:

Σπανός ∆ηµήτρης

Η οδηγία 2004/35/ ΕΚ,
που σύντοµα θα

αποτελεί και νόµο του
Κράτους, (σχέδιο νόµου

15/9/2008),
διαµορφώνει ένα

πλαίσιο για την
περιβαλλοντική ευθύνη

βάσει της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει»,

µε σκοπό την πρόληψη
και την αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών

ζηµιών.
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Τι θεωρείτε ρύπανση;
Ορισµός ρύπανσης: σηµαίνει η εκροή, διασπορά, απελευθέρωση ή διαφυγή
οποιουδήποτε στερεού, υγρού, αερίου θερµικού ή ερεθιστικού, ρύπους ή ακαθαρσίας,
συµπεριλαµβανοµένου αλλά µη περιορισµένου τον καπνό, ατµό, αιθάλη, οξέα,
αλκάλια, τοξική χηµική ουσία, ιατρικά απόβλητα στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε δοµή
του εδάφους, στην ατµόσφαιρα ή σε οποιοδήποτε σώµα υδάτινων πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων των υπόγειων νερών υπό τον όρο ότι τέτοιες συνθήκες δεν είναι
φυσικά παρόντες στο περιβάλλον στο ποσό ή τις συγκεντρώσεις που ανακαλύπτονται.

Είδη ασφαλιστηρίων Ευθυνών Ρύπανσης:
Α) Ευθύνη Ρύπανσης προερχόµενη από τη παραγωγική διαδικασία εγκαταστάσεων

1) Έξοδα καθαρισµού / αποκατάστασης νέων ή και προϋπαρχουσών καταστάσεων
ρύπανσης (ατυχηµατικής ή και σταδιακής) εντός και εκτός των ορίων της
επιχείρησης.

2) Αξιώσεις τρίτων για σωµατική βλάβη ή καταστροφή περιουσίας
3) Έξοδα καθαρισµού / αποκατάστασης στο φυσικό περιβάλλον ή για σωµατικές

βλάβες / περιουσίες τρίτων κατά τη µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ή υλικών
4) Eπιχειρησιακής διακοπής - απώλειας κέρδους ή αξίας ενοικίου κέρδους και

πρόσθετων δαπανών
5) Κάλυψη υπογείων δεξαµενών & σωληνώσεων

Το ασφαλιστήριο καλύπτει επιπλέον έξοδα µελετών, εµπειρογνωµόνων, νοµικά έξοδα
κ.λ.π.

Β) Συλλογή- Μεταφορά (ενδοσυνοριακή ή διασυνοριακή)
1)Κάλυψη σωµατικών βλαβών τρίτων & ζηµιές σε περιουσίες τρίτων συνέπεια

ρύπανσης
2) Έξοδα απορρύπανσης – αποκατάστασης (φυσικό περιβάλλον & περιουσίες τρίτων)
3) Κάλυψη νοµικών εξόδων κ.λ.π.
4) Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου (1013/06)

Γ) Εργασίες (καθαρισµός δεξαµενών, γεωτρήσεις κ.λ.π.)
1) Κάλυψη σωµατικών βλαβών τρίτων & ζηµιές σε περιουσίες τρίτων συνέπεια

ρύπανσης
2) Κάλυψη νοµικών εξόδων, ερευνών κ.λ.π.
3) Έξοδα απορρύπανσης-αποκατάστασης (φυσικό περιβάλλον & περιουσίες τρίτων)
4) Επέκταση κάλυψης για τη µεταφορά φορτίου

Βασική προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι η συµµόρφωση της εταιρίας µε τους
περιβαλλοντικούς νόµους και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους κρατικούς φορείς.

Η εταιρία Γ.Καραβίας & Συνεργάτες ΕΠΕ, κατέχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς σε
ασφαλίσεις Ευθύνης Ρύπανσης ∆ιαχειριστών & Μεταφορέων επικινδύνων αποβλήτων και
από το 2005 είναι η πρώτη εταιρία που δραστηριοποιήθηκε ενεργά συµµετέχοντας σε
σχετικά συνέδρια, αλλά και σεµινάρια επιχειρηµατικών φορέων για την ασφάλιση της
Περιβαλλοντικής Ευθύνης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Ήδη σηµαντικές εταιρίες
στο ευρύτερο κλάδο χηµικών, καλύπτονται πλήρως έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων και
δεν είναι λίγες οι εταιρίες που το έχουν ψηλά στην ατζέντα τους.
Η εµπειρία, η γνώση του αντικειµένου καθώς και οι συνεργασίες µας τόσο µε τους
εξειδικευµένους underwriters ρύπανσης του Λονδίνου και της εγχώριας ασφαλιστικής
αγοράς όσο µε εταιρίες περιβαλλοντικών συµβούλων µας καθιστούν πρωτοπόρους
παρέχοντας υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείρισης
περιβαλλοντικών και επιχειρηµατικών κινδύνων.
Θα πρέπει να τονίσουµε πως το θέµα της ρύπανσης, δε ήταν πρωτόγνωρο για την εταιρία
µας διότι υπάρχει η γνώση και η εµπειρία από τη θαλάσσια ρύπανση, όπου
δραστηριοποιούµαστε επί σειρά ετών καλύπτοντας ναυτιλιακούς κινδύνους.

>> Η οδηγία 2004/35/ ΕΚ, που
σύντοµα θα αποτελεί και νόµο
του Κράτους, (σχέδιο νόµου
15/9/2008), διαµορφώνει ένα
πλαίσιο για την περιβαλλοντική
ευθύνη βάσει της αρχής
«ο ρυπαίνων πληρώνει», µε
σκοπό την πρόληψη και την
αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών ζηµιών.
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ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ & Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η κατάσταση της Ελληνικής αγοράς
Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, έχει ως αποτέλεσµα για τη
χώρα µας,

• Σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας,
• Μεγάλη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα

(CO2), που ευθύνεται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Στην Ελλάδα, η ανάγκη για θέρµανση – κλιµατισµό των κατοικιών είναι η
σηµαντικότερη, καθώς υπερβαίνει το 75% της συνολικής ενεργειακής τους
κατανάλωσης.

Το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο
Πολύ σύντοµα αναµένεται η έκδοση του Κανονισµού Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Κτιρίων [Κ.ΕΝ.Α.Κ], ο οποίος θα ορίζει το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο µε αυστηρότερα
όρια από τα ισχύοντα. Νέο δεδοµένο που εισάγει ο Κανονισµός είναι ότι όλα τα κτίρια
άνω των 50 m2 που θα κατασκευάζονται καθώς και τα υφιστάµενα που πωλούνται ή
ενοικιάζονται, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Το
πιστοποιητικό θα το παρέχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι θα ορίζονται και
θα λειτουργούν σύµφωνα µε τον παραπάνω Κανονισµό και µε σχετικές ∆ιατάξεις.

Το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο θα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια και θα
ρυπαίνει µε πολύ µικρότερες ποσότητες CO2 . Τα οφέλη αυτά σε συνδυασµό µε το
νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, θα οδηγήσουν σύντοµα στην αύξηση της αξίας
τους ως προς τα συµβατικά κτίρια.

Ολοκληρωµένη θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους
Η σηµαντικότερη επέµβαση για να γίνει ένα (νέο ή υφιστάµενο) κτίριο ενεργειακά
αποδοτικό, είναι η εξωτερική θερµοµόνωση του κελύφους του. Η επέµβαση αυτή
προσφέρει τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας (έως και 55%) από οποιαδήποτε
άλλη (φωτισµός, συσκευές χαµηλής κατανάλωσης κλπ).

Η απόδοση της µεγιστοποιείται όταν περιλαµβάνει ολόκληρο το κέλυφος του κτιρίου
(οροφή, τοιχοποιία, πόρτες, παράθυρα, πυλωτή). Μη ξεχνάµε ότι το κρύο και η ζέστη
βρίσκουν τον πιο εύκολο δρόµο (θερµογέφυρες) για να εισέλθουν µέσα σε αυτό. Το
κέλυφος του κτιρίου δεν πρέπει να έχει «αδύναµους κρίκους».

Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα της επέµβασης είναι η θερµική άνεση. Στα κτίρια
χωρίς καλή θερµοµόνωση, η θερµοκρασία των χώρων κοντά στις τοιχοποιίες και στα
παράθυρα διαφέρει από αυτήν που έχει ρυθµίσει ο χρήστης στο σύστηµα θέρµανσης /
κλιµατισµού που διαθέτει. Με την θερµοµόνωση του κελύφους, οι διαφορές αυτές
εξοµαλύνονται και ο χρήστης απολαµβάνει ένα άνετο, από θερµικής άποψης,
περιβάλλον.

άρθρο:

∆ηµήτρης Νασούλας

∆ιευθύνων Σύµβουλος

& Γενικός ∆ιευθυντής

ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.
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Πρόσφατες µελέτες του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι εάν στο απόθεµα 2.500.000 αµόνωτων
κτιρίων της χώρας µας εφαρµοζόταν εντός 10ετίας ολοκληρωµένη θερµοµόνωση του
κελύφους τους, τα οφέλη για την εθνική οικονοµία θα ήταν µεγάλα:

• Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: 10.200 GWh / έτος ή αλλιώς σε 0,7 δις € /έτος
δαπάνη τελικού καταναλωτή.

• Μείωση της ανεργίας και τόνωση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας σε ευαίσθητες
κοινωνικές τάξεις που ασχολούνται µε την οικοδοµή και πλήττονται από το 2008.

• Μείωση των ρύπων του CO2 τουλάχιστον κατά 750.000 tn / έτος.
• Υπερκάλυψη του στόχου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91 για εξοικονόµηση

ενέργειας στον κτιριακό τοµέα κατά 20% έως το 2020.
• ∆υνητική αύξηση κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ κατά 0,5 δις € /έτος και των εσόδων

του ΙΚΑ κατά 1,8 δις €/έτος, από τα έργα που θα εκτελεστούν.
• Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 600.000 τόνους / έτος και βελτίωση του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το προϊόν KELYFOS
Η POLYKEM σε συνεργασία µε κορυφαίους οίκους της δόµησης (DOW, ISOMAT, ALUMIL,
AGC) δηµιούργησε το KELYFOS, το σύστηµα θερµοµόνωσης που περιλαµβάνει όλα τα
παραπάνω οφέλη κάτω από ένα όνοµα. Όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν το σύστηµα
είναι πιστοποιηµένα, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων πιστοποιήσεων CE.

Τα KELYFOS προσφέρει επίσης και πολλά άλλα πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων
καλαίσθητη όψη, υψηλότερη αντοχή στο χρόνο από τα συµβατικά προϊόντα,
υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα, εξάλειψη προβληµάτων µούχλας και
µεγαλύτερη γενικά προστασία του κτιρίου από τις καιρικές καταπονήσεις.

Τα προϊόντα που συνθέτουν το KELYFOS και τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν
µεµονωµένα, ανάλογα µε τις ανάγκες, είναι:
• Για την πυλωτή και τους τοίχους χρησιµοποιείται το KELYFOS WALL (άριστο σύστηµα

εξωτερικής θερµοµόνωσης µε θερµοµονωτικά υλικά της DOW, κόλλες και
έγχρωµους σοβάδες της ISOMAT και ειδικά υλικά της POLYKEM).

• Για την ταράτσα χρησιµοποιείται το KELYFOS ROOF (αποτελεσµατική & εύκολα
εφαρµόσιµη λύση για την ταράτσα, µε πλακάκι από λευκό τσιµέντο και
θερµοµονωτικό υλικό της DOW).

• Για τις µπαλκονόπορτες και τα παράθυρα χρησιµοποείται το KELYFOS OPENINGS µε
ειδικά ανοιγόµενα / συρόµενα κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή της
ALUMIL.

• Για τα τζάµια χρησιµοποιείται το KELYFOS ENERGY µε θερµοµονωτικούς
υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης της AGC.

Η POLYKEM παρέχει γραπτή κατασκευαστική εγγύηση υλικών και εργασίας για το
σύστηµα KELYFOS, µε την προϋπόθεση της εφαρµογής του από εγκεκριµένο συνεργείο
από αυτήν. Το KELYFOS είναι ίσως το µοναδικό προϊόν στην οικοδοµή για το οποίο
παρέχεται τέτοιου είδους εγγύηση.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Τα ενεργειακά αποδοτικά
κτίρια & η θερµοµόνωση
του κτιριακόυ κελύφους
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Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις
σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς
Μακρύς κατάλογος αναµονής - πάγωµα για νέες αιτήσεις

Η πρώτη νοµοθεσία που άνοιξε το δρόµο για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς
ήταν ο Ν. 3468/06. Τον Απρίλιο του 2007 παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης
η πρώτη φάση του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών, το οποίο
καταρτίστηκε από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και έθεσε τις βασικές αρχές για
την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια,
συνολικής ισχύος 640 µεγαβάτ (MWp) για σταθµούς που συνδέονται µε το Σύστηµα
(ηπειρωτικό δίκτυο) και συνολικής ισχύος 200 MWp, για σταθµούς που συνδέονται στο
∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Το πλαφόν αυτό που ετέθη συνοδεύτηκε
από µια µεθοδολογία επιµερισµού της αιτούµενης ισχύος, κάτι που οδηγούσε µε
µαθηµατική ακρίβεια στην ακύρωση χιλιάδων επενδύσεων. Λόγω του µεγάλου αριθµού
αιτήσεων (περίπου 8.000 µε συνολική αιτούµενη ισχύ 3.700 MWp), η ΡΑΕ (www.rae.gr)
πάγωσε τον Οκτώβριο του 2007 τις αιτήσεις για έργα στις περισσότερες περιοχές της
χώρας.

άρθρο:

Στέλιος Ψωµάς

Συµβούλος σε θέµατα

Ενέργειας και Περιβάλλοντος



Τον Ιανουάριο του 2009, το Κοινοβούλιο ψήφισε το Ν. 3734/09, ο οποίος προσπάθησε
να θεραπεύσει µερικές από τις αδυναµίες των προηγούµενων ρυθµίσεων.
Συγκεκριµένα, ο νέος νόµος κατάργησε το πλαφόν των 840 MWp που είχε τεθεί άτυπα
από τη ΡΑΕ και µαζί του και τον επιµερισµό ισχύος που θα ίσχυε για τις παλιές αιτήσεις
και θα οδηγούσε σε ακύρωση χιλιάδων έργων. Έδωσε έτσι µια ανάσα ζωής σε χιλιάδες
επενδυτές. Ταυτόχρονα όρισε ένα χρονοδιάγραµµα για την διεκπεραίωση της πρώτης
φάσης αδειοδότησης που αφορά τη ΡΑΕ. Λέει συγκεκριµένα ότι “οι αιτήσεις για
χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και για έκδοση
απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα, κατά τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν.3468/2006, µέχρι την 28-2-2009 όσες έχουν
υποβληθεί έως και την 31-5-2007, µέχρι την 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και
30-6-2007 και µέχρι την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008”. Προσοχή
στη λεπτοµέρεια. ∆εν λέει ότι οι άδειες θα δοθούν µέχρι τα τέλη του 2009, αλλά ότι η
ΡΑΕ θα έχει κάνει την τυπική δουλειά και θα έχει στείλει τους φακέλους στις
Περιφέρειες για τα περαιτέρω στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Αν οι Περιφέρειες
και οι Νοµαρχίες αργήσουν να απαντήσουν, θα αργήσει και η χορήγηση της τελικής
άδειας.

Μέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2009, η ΡΑΕ είχε χορηγήσει συνολικά περί τα 300 MWp σε
άδειες παραγωγής και εξαιρέσεις. Η µόνη γεωγραφική περιοχή για την οποία δεν έχει
ανοίξει ακόµη κάποιος κύκλος για υποβολή αιτήσεων είναι τα λεγόµενα
διασυνδεδεµένα νησιά (π.χ. Ιόνια, Σποράδες). Κάτι τέτοιο προβλέπεται να γίνει εντός
του 2009. Εντός του 2009 αναµένεται ακόµη να δοθούν και οι εξαιρέσεις στα µη
διασυνδεδεµένα νησιά µετά από πολύµηνες καθυστερήσεις. Στην περίπτωση της
Κρήτης οι εξαιρέσεις δόθηκαν τον Αύγουστο του 2008 αλλά εκκρεµεί ακόµη η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για εκατοντάδες αιτήσεις.

Ο νέος νόµος 3734/09 περιγράφει ακόµη την πρόθεση του ΥΠΑΝ να ετοιµάσει µία
κοινή υπουργική απόφαση (µαζί µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε) για την παροχή ειδικών κινήτρων για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια (οικιακοί καταναλωτές και εµπορικές-
βιοµηχανικές εφαρµογές). Ήδη το ΥΠΑΝ έχει επεξεργαστεί τις λεπτοµέρειες αυτού
του σχεδίου, µόνο που η υλοποίησή του απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη, όχι µόνο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (για την απλοποίηση των διαδικασιών), αλλά και του Υπουργείου
Οικονοµικών για να απαλλαγούν οι οικιακοί καταναλωτές από το βραχνά του
ανοίγµατος βιβλίων στην εφορία προκειµένου να πουλάνε ενέργεια στο δίκτυο. Για τις
εγκαταστάσεις σε κτίρια θα ισχύσουν διαφορετικές τιµές πώλησης της παραγόµενης
ηλιακής κιλοβατώρας.

Τα νέα κίνητρα και διαδικασίες

Α. ΚΙΝΗΤΡΑ
1. Ενίσχυση της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας

Η παραγόµενη ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι µίας τιµής που
καθορίζεται από το νόµο. Ο Ν. 3734/09 καθόρισε νέες τιµές πώλησης για την
παραγόµενη ηλιακή κιλοβατώρα και ξεκαθάρισε ότι οι τιµές αυτές θα είναι
εγγυηµένες για µια 20ετία για αυτόν που υπογράφει την αντίστοιχη σύµβαση
αγοροπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ ή τη ∆ΕΗ κατά περίπτωση. Επιλύει λοιπόν το θέµα του
“10+10” του παλιού νόµου, το οποίο κάποιοι κακοπροαίρετοι δεν ήθελαν να εκλάβουν
ως 20 εγγυηµένα χρόνια, αλλά έδιναν τις δικές τους αυθαίρετες ερµηνείες. Αν και το
θέµα του “10+10” θα µπορούσε να βρει µελλοντικά λύση στα δικαστήρια, καλό είναι
ότι πλέον ξεκαθαρίζεται µια και καλή, και αυτό πιστώνεται στα θετικά του νέου νόµου.

>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς
σταθµούς
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Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τις νέες τιµές πώλησης της παραγόµενης ηλιακής
κιλοβατώρας. Σηµειωτέον ότι οι τιµές αυτές αναπροσαρµόζονται ετησίως (προς τα
πάνω) µε το 25% του πληθωρισµού της περασµένης χρονιάς. Αν δηλαδή κάποιος
υπέγραψε µε τον ∆ΕΣΜΗΕ συµφωνώντας µία βασική ταρίφα 45 λεπτών ανά
κιλοβατώρα για 20 χρόνια, και υποθέτοντας ότι ο πληθωρισµός είναι π.χ. 3%, την
πρώτη χρονιά θα πάρει 45 λεπτά την κιλοβατώρα, την δεύτερη 45,34 λεπτά, κ.ο.κ.

Όπως βλέπουµε από τον πίνακα, οι τιµές για τους νεοεισερχόµενους µεταβάλλονται
ανά εξάµηνο ξεκινώντας από τον Αύγουστο του 2010. Στη συνέχεια µεταβάλλονται
κατά 10% περίπου ετησίως, λαµβάνοντας υπόψη τις χαµηλότερες τιµές των
φωτοβολταϊκών που αναµένονται την περίοδο εκείνη (ώστε εν τέλει οι αποδόσεις της
επένδυσης να µένουν πάνω κάτω σταθερές). Αντίστοιχη αποµείωση προβλέπεται και
στις νοµοθεσίες άλλων χωρών (π.χ. Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία, κ.λπ). Βέβαια, υπάρχει
µία κρίσιµη λεπτοµέρεια στο νέο νόµο, η οποία ευνοεί τους επενδυτές. Ο επενδυτής
κλειδώνει την ταρίφα τη στιγµή που υπογράφει σύµβαση µε τον ∆ΕΣΜΗΕ (ή τη ∆ΕΗ
αντίστοιχα στα µη διασυνδεδεµένα νησιά). Στη συνέχεια, έχει 18 επιπλέον µήνες να
ολοκληρώσει το έργο και να απολαύσει αυτή την ταρίφα. Αν για οποιοδήποτε λόγο
καθυστερήσει και το φωτοβολταϊκό σύστηµα µπει σε λειτουργία µετά την πάροδο του
18µηνου, θα λάβει την ταρίφα που θα ισχύει τότε. Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Αν, για
παράδειγµα, κάποιος υπογράψει µε τον ∆ΕΣΜΗΕ τον Ιούλιο του 2010 (π.χ. για 45 λεπτά
την κιλοβατώρα) και ολοκληρώσει το έργο τον Νοέµβριο του 2011 (16 µήνες µετά) θα
λάβει τελικά 45 λεπτά. Αν ολοκληρώσει το έργο τον Μάρτιο του 2012 (20 µήνες µετά),
θα λάβει 37,553 λεπτά την κιλοβατώρα.

>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς

σταθµούς

Τιµές πώλησης ενέργειας από φωτοβολταϊκά (€/MWh)

Έτος Μήνας Α Β Γ ∆

∆ιασυνδεδεµένο Μη διασυνδεδεµένο

> 100kW ≤ 100kW > 100kW ≤ 100kW

2009 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 500,00

2009 Αύγουστος 400,00 450,00 450,00 500,00

2010 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 500,00

2010 Αύγουστος 392,04 441,05 441,05 490,05

2011 Φεβρουάριος 372,83 419,43 419,43 466,03

2011 Αύγουστος 351,01 394,88 394,88 438,76

2012 Φεβρουάριος 333,81 375,53 375,53 417,26

2012 Αύγουστος 314,27 353,56 353,56 392,84

2013 Φεβρουάριος 298,87 336,23 336,23 373,59

2013 Αύγουστος 281,38 316,55 316,55 351,72

2014 Φεβρουάριος 268,94 302,56 302,56 336,18

2014 Αύγουστος 260,97 293,59 293,59 326,22

Για κάθε έτοςν από το 2015& µετά 1,3 x µΟΤΣν-1 1,4 x µΟΤΣν-1 1,4 x µΟΤΣν-1 1,5 x µΟΤΣν-1

µΟΤΣν-1 Μέση Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το προηγούµενο έτος ν-1
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2. Επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόµο

Οι επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε
20-40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα µε την περιοχή και το εταιρικό
σχήµα που πραγµατοποιεί την επένδυση. Σηµειώνουµε ότι το ελάχιστο ύψος του
προϋπολογισµού µιας επένδυσης πρέπει να είναι 100.000 € προκειµένου να µπορεί να
επιδοτηθεί από τον αναπτυξιακό νόµο.

Η τροποποίηση του αναπτυξιακού νόµου (Ν.3752/09) προβλέπει ότι όταν ξαναρχίσει η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη ΡΑΕ, τα έργα µε ισχύ άνω των 2 MWp δεν θα
δικαιούνται επιδότησης από τον αναπτυξιακό. Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο για τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι τώρα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α
Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Βιοµηχανικών
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και των νησιών των Νοµών αυτών που
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β
Περιλαµβάνει τις Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και τα νησιά των
Νοµών της Γεωγραφικής Ζώνης Α’, τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου

Κατηγορία Επιχείρησης Περιοχή σύµφωνα µε τον Αναπτυξιακό Νόµο

Α Β Γ

Μεγάλη 20% 30% 40%

Μεσαία 30% 40% 40%

Μικρή 40% 40% 40%

Πολύ Μικρή 40% 40% 40%

>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς
σταθµούς
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>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς

σταθµούς

Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης
(Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς
και τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας,
Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ
Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου
(Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Προϋποθέσεις για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό

• Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
• Άδεια παραγωγής ή εξαίρεση
• Προσφορά Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού µε το ∆ίκτυο
• Πιστοποιητικό ISO κατασκευαστή
• Άδεια εγκατάστασης (για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος >150 kWp)

Τα οικονοµικά των φωτοβολταϊκών
Ενώ όλοι σχεδόν προβληµατίζονται για το αρχικό κόστος της επένδυσης σε ένα
φωτοβολταϊκό σύστηµα, ελάχιστοι αναρωτιούνται ποια θα είναι τα πραγµατικά
λειτουργικά κόστη κατά την εικοσάχρονη και πλέον λειτουργία του. Αναλύουµε
παρακάτω τα κόστη αυτά, που δείχνουν ότι µία επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο
δεν εγγυάται “εύκολο και γρήγορο” πλουτισµό όπως διατείνονται κάποιοι, αλλά
αποτελεί µια σοβαρή επένδυση µε µακροχρόνια προοπτική και προσπάθεια.

Πόσο κάνει;
Παρόλο που µία µονοσήµαντη απάντηση είναι παρακινδυνευµένη (δεν είναι όλα τα
προϊόντα ίδια), δίνουµε κάποιες τάξεις µεγέθους για να έχει κανείς µια ιδέα.

Κόστος εξοπλισµού και εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό πάρκο: ως τάξη µεγέθους και
µόνο, αναφέρουµε πως το κόστος είναι περί τα 4,5 €/Wp. Με άλλα λόγια, µια
επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος 100 kWp είναι της τάξης των 450.000
€. Αν σκοπεύει να βάλει κανείς σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου
(tracker), θα πρέπει να υπολογίσει ένα 20% παραπάνω στα κόστη του εξοπλισµού.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο επενδυτής µπορεί να απαλλαγεί από την καταβολή ΦΠΑ για
τον εξοπλισµό. Την απαλλαγή την δίνει η αρµόδια εφορία στην οποία υπάγεται.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Εργαζόµενοι <10 <50 <250 >250

Κύκλος Εργασιών <2 εκ. € <10 εκ. € <50 εκ. € ≥50 εκ. €

Σύνολο ενεργητικού <2 εκ. € <10 εκ. € <43 εκ. € ≥43 εκ. €



Λειτουργικά κόστη φωτοβολταϊκών σταθµών
Τα λειτουργικά κόστη ενός φωτοβολταϊκού σταθµού περιλαµβάνουν τα εξής:
- Κόστος συντήρησης (O&M)
- Κόστος ασφάλισης (υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση του έργου)
- Κόστος φύλαξης (συµβόλαιο µε εταιρία security, υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση του έργου σε περίπτωση

εγκατάστασης σε αγροτεµάχιο)
- ∆ιοικητικά κόστη (λογιστήριο, δηµοσίευση ισολογισµών σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ, τηλεφωνικά τέλη για αυτόµατη

αποστολή δεδοµένων σε ∆ΕΣΜΗΕ-∆ΕΗ)
- Κόστη προσωπικού (π.χ. επιστάτη στην περίπτωση µεγάλων φωτοβολταϊκών σταθµών ή κόστη καθαρισµού των

πλαισίων)

Προφανώς, τόσο το µέγεθος του σταθµού όσο και το εταιρικό σχήµα και ο τόπος εγκατάστασης επηρεάζουν τα παραπάνω
κόστη. Σε γενικές γραµµές, τα παραπάνω κόστη κυµαίνονται συνήθως από 0,5% έως 1,5% του συνολικού κόστους της
επένδυσης ετησίως.

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας
Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά διαθέτουν κατά τεκµήριο τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Συγκεκριµένα, τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CEC 503 ή ΕΝ 61215 ή IEC 61215 ή
ισοδύναµες, ενώ τα thin-film την προδιαγραφή IEC 61646 ή ισοδύναµες. Φωτοβολταϊκά που δεν συνοδεύονται από τα
παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τις εξής εγγυήσεις για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια:
- 2-5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
- 10-12 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 90% της ονοµαστικής του ισχύος.
- 20-25 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 80% της ονοµαστικής του ισχύος.

Η τυπική εγγύηση των αντιστροφέων είναι συνήθως 2-5 χρόνια. Αν ο σχεδιασµός του συστήµατος γίνει µε τη χρήση πολλών
µικρών αντιστροφέων, η εγγύηση αυτή είναι αρκετή γιατί το κόστος αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης είναι
µικρό. Αν χρησιµοποιηθούν µεγάλοι κεντρικοί αντιστροφείς, τότε συνήθως η αγορά τους συνοδεύεται και από συµβόλαιο
καλής λειτουργίας για 20 χρόνια. Και οι δύο φιλοσοφίες σχεδιασµού είναι αποδεκτές αφού παρουσιάζουν διαφορετικά
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και επαφίεται πλέον στην κρίση του επενδυτή να αποφασίσει ποιο δρόµο θα
ακολουθήσει.

Για την αποφυγή πιθανών προβληµάτων αντοχής και στατικότητας των βάσεων στήριξης, καλό είναι να χρησιµοποιηθούν
τυποποιηµένες βάσεις στήριξης που πληρούν προδιαγραφές αντοχής και στατικότητας κατά DIN 1055, Eurocode 9 part 1.1
ή ισοδύναµες.

Συνήθως τα συµβόλαια καλής λειτουργίας του συστήµατος είναι διετή, αλλά µπορεί κανείς να τα παρατείνει για
τουλάχιστον 10 χρόνια. Η on-line παρακολούθηση του συστήµατος και το remote monitoring (που συνήθως είναι
προαιρετικά) διασφαλίζουν συνεχή έλεγχο ώστε το σύστηµα να αποδίδει πάντα τα αναµενόµενα και να υπάρχει άµεση
ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό. Ένα τέτοιο συµβόλαιο βέβαια, ανεβάζει τα λειτουργικά κόστη του
συστήµατος.

Φωτοβολταϊκά σε κτίρια
Ένας µικρός πρακτικός οδηγός
Τι το ιδιαίτερο έχουν τα φωτοβολταϊκά;

Τα φωτοβολταϊκά µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Την ενέργεια αυτή µπορούµε να τη
χρησιµοποιήσουµε στο σπίτι ή την επιχείρησή µας ή ακόµη και να την πουλήσουµε στο δίκτυο έναντι µιας συµφέρουσας
τιµής που είναι εγγυηµένη από το νόµο.

Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό µέτρο κάθε χρόνο ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα:

• µηδενική ρύπανση
• αθόρυβη λειτουργία
• αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής
• απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές
• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες
• ελάχιστη συντήρηση

Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις
αγορές ενέργειας και για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Μπορώ να απαλλαγώ από τη ∆ΕΗ αν στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;
Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ούτε σκόπιµο τις περισσότερες φορές. Ας δούµε γιατί.

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιµοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία µε το
δίκτυο της ∆ΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό.

1. Ένα σύστηµα παραγωγής ηλεκτρισµού µε φωτοβολταϊκά µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε συνδυασµό µε το δίκτυο της ∆ΕΗ (διασυνδεδεµένο σύστηµα). Στην περίπτωση αυτή,
πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύµα στο δίκτυο έναντι µιας ορισµένης από το νόµο τιµής
και συνεχίζει να αγοράζει ρεύµα από τη ∆ΕΗ όπως και σήµερα για να καλύψει τυχόν
ανάγκες του. Έχει δηλαδή ένα διπλό µετρητή για την καταµέτρηση της εισερχόµενης
και εξερχόµενης ενέργειας.

2. Εναλλακτικά, µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µπορεί να αποτελεί ένα αυτόνοµο
σύστηµα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή µιας
επαγγελµατικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση
θα πρέπει να περιλαµβάνει και µια µονάδα αποθήκευσης (µπαταρίες) και διαχείρισης
της ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιµη. Αυτό
που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα µας δώσει το σύστηµά µας σε ετήσια
βάση. Σε γενικές γραµµές, ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα στην Ελλάδα παράγει κατά
µέσο όρο ετησίως περί τις 1.150-1.400 κιλοβατώρες ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ.
Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό
παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισµό απ’ ότι στις βόρειες.

Συµφέρει η ηλιακή ενέργεια;
Ναι, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται κίνητρα και υπάρχει ξεκάθαρη
πολιτική στήριξης της ηλιακής τεχνολογίας. Όταν, για παράδειγµα, παρέχεται
ενισχυµένη τιµή της πωλούµενης ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει πλέον και στη
χώρα µας), τότε, ο καταναλωτής όχι µόνο κάνει απόσβεση της επένδυσης αλλά έχει και
ένα λογικό κέρδος από την παραγωγή και τροφοδοσία καθαρής πράσινης ενέργειας
στο δίκτυο. Σύµφωνα µε το νόµο µπορείτε να πουλήσετε στο δίκτυο την παραγόµενη
ηλεκτρική ενέργεια προς 0,45 € ανά κιλοβατώρα (και 0,50 € ανά κιλοβατώρα στα
νησιά µε αυτόνοµο δίκτυο).

Στις περιπτώσεις πάλι των αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε εφαρµογές
εκτός δικτύου, η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι οι πανάκριβες στη λειτουργία τους,
θορυβώδεις και ρυπογόνες ηλεκτρογεννήτριες, οπότε τα φωτοβολταϊκά είναι µια
συµφέρουσα εναλλακτική λύση.

>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς

σταθµούς
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Πόσο ισχυρό πρέπει να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού µου;
Αν έχετε επιλέξει ένα διασυνδεδεµένο σύστηµα, η ερώτηση αυτή είναι χωρίς νόηµα. Το πόσης ισχύος θα είναι το
φωτοβολταϊκό σύστηµα εξαρτάται µόνο από δύο παραµέτρους. Τη διαθέσιµη επιφάνεια στο κτίριο ή το οικόπεδό σας για
να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά και τα χρήµατα που είστε διατεθειµένοι να επενδύσετε. Θα µπορούσατε π.χ. να
βάλετε ένα σύστηµα που καλύπτει µόλις το 10% των αναγκών σας (αν έχετε λίγο χώρο και χρήµατα) ή και να
υπερκαλύψετε πολλές φορές τις ανάγκες σας (πουλώντας πράσινη ενέργεια στο δίκτυο).

Στην περίπτωση των αυτόνοµων εφαρµογών, δεν υπάρχει µονοσήµαντη απάντηση. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε µια
εταιρία που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά, να περιγράψετε τις ανάγκες σας και το προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας που
έχετε και να πάρετε µια προσφορά. Κι αυτό γιατί, το ίδιο σπίτι θα έχει πολύ διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες αν
χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως εξοχικό, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται, τον αριθµό των ατόµων
και τις ώρες που µένουν εκεί, ακόµα και τις συνήθειές τους. Η εταιρία που θα σας εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό
σύστηµα θα πρέπει να υπολογίσει τη βέλτιστη ισχύ ώστε να καλύψετε µε ασφάλεια τις ανάγκες σας χωρίς να µπείτε σε
περιττά έξοδα.

Τα φωτοβολταϊκά µπορούν να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, στέγες (επίπεδες και κεκλιµένες) ή και σε προσόψεις κτιρίων.
Παρέχονται σε διάφορα µεγέθη και µπορούν π.χ. να υποκαταστήσουν τµήµα µιας κεραµοσκεπής (µειώνοντας αντίστοιχα
το κόστος) ή τα υαλοστάσια σε µία πρόσοψη. Μπορούν επιπλέον να παίξουν και το ρόλο σκιάστρων πάνω από παράθυρα
(βοηθώντας έτσι και στη µείωση των εξόδων για επιπλέον κλιµατισµό).

Που µπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ - www.helapco.gr). Εκεί θα βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διαδικασίες, τα παρεχόµενα κίνητρα, καθώς και µία
λίστα εταιριών που κατασκευάζουν, εµπορεύονται και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα.

Ο ΣΕΦ πιέζει τους αρµόδιους φορείς ώστε να διευκολυνθούν οι εφαρµογές φωτοβολταϊκών και να αρθούν τα όποια
εµπόδια υπάρχουν σήµερα. Παράλληλα επιβάλλει όρους και προδιαγραφές στα µέλη του ώστε να παρέχουν εξοπλισµό
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυήσεις προς τους καταναλωτές.

>> Ένας πρακτικός οδηγός για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς
σταθµούς
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Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα
Ιδιότητες απόδοσης των κουφωµάτων κατά EN 14351-1
ΜΕΡΟΣ Α΄

Αυτός ο νόµος (ΕΝ) έχει πανευρωπαϊκή ισχύ και θα εφαρµοστεί χωρίς αλλαγές στις
εθνικές νοµοθεσίες. Αυτό σηµαίνει, ότι όλοι οι εθνικοί νόµοι θα πρέπει να
εναρµονιστούν µε τον ευρωπαϊκό.
Η οριοθέτηση επιτυγχάνεται από τα εθνικά Ινστιτούτα (π.χ. DIN στη Γερµανία).
Στις χώρες που θα ισχύσει, µαζί µε το διακριτικό ΕΝ θα υπάρχει και το διακριτικό του
ινστιτούτου (π.χ. DIN EN).

Τα εθνικά ινστιτούτα νοµοθεσίας µπορούν να εντάξουν στους υπάρχοντες εθνικούς
νόµους πρόλογους και να κάνουν σχόλια, επεξηγήσεις και παραποµπές, οι οποίες θα
έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι επεξηγήσεις αυτές δεν θα πρέπει
σε καµία περίπτωση να περιέχουν κανόνες.

Αυτό σηµαίνει ότι πανευρωπαϊκά θα ισχύουν οι ίδιοι νόµοι, οι οποίοι θα καθορίζουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε χώρα, που θα βασίζονται πάντα στον ίδιο ευρωπαϊκό
νόµο.

Ο νόµος ΕΝ 14351-1 είναι ήδη σε ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου 2007 και µπορεί να
εφαρµόζεται. Μέχρι τις 31.01.2010 ισχύει η περίοδος εναρµόνισης των παλιών
εθνικών νόµων, µε τον ΕΝ 14351-1.

Από 1.2.2010 τίθεται σε ισχύ αποκλειστικά ο νέος νόµος. Μέχρι αυτή την ηµεροµηνία
θα πρέπει να εναρµονιστούν τα εθνικά ινστιτούτα µε την εθνική νοµοθεσία.

Ο ευρωπαϊκός νόµος 14351-1, ρυθµίζει ανεξαρτήτως υλικού, τις ιδιότητες και
ισχύει για:
• Κουφώµατα
• Πόρτες εισόδου (γυάλινες, αντιπανικού)j
• Συνδυασµοί κουφωµάτων

Περιλαµβάνουν:
• Ανοιγο-ανακλινόµενα, ανακλνόµενα, ανοιγόµενα, συρόµενα-ανακλινόµενα,

συρόµενα, πτυσόµενα, συρόµενα-ανασηκούµενα, συρόµενα-παράλληλα ή
περιστρεφόµενα παράθυρα ή πόρτες, µε οριζόντια ή κάθετη διεύθυνση
ανοίγµατος.

• Μονόφυλλα, δίφυλλα ή πολύφυλλα παράθυρα ή πόρτες, µε ή χωρίς σταθερό τζάµι.
• Απλά και υπενδεδυµένα παράθυρα και πόρτες.

• Ίσιες πόρτες ή µε κάσα, µε ταµπλάδες από διάφορα υλικά και µε διάφορους
τρόπους ανοίγµατος.

∆εν ισχύει για:
• Παράθυρα και πόρτες µε απαιτήσεις προστασίας από τον καπνό και τη φωτιά.
• Κουπόλες φωτιισµού
• Υαλοπετάσµατα
• Πόρτες
• Πόρτες εσωτερικές
• Πόρτες περιστρεφόµενες
• Παράθυρα διαφυγής

Ο νόµος ισχύει επίσης για παράθυρα στέγης, τα οποία όµως δεν περιλαµβάνονται στις
παραπάνω κατηγορίες.

περισσότερες πληροφορίες

Βαλάντης Γραµµενόπουλος

Finstral

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Οριοθέτηση άλλων υλικών για τα οποία δεν ισχύει ο νόµος 14351-1

Πόρτες εσωτερικές:
Πόρτες εσωτερικές χαρακτηρίζονται οι πόρτες οι οποίες δεν χωρίζουν το εσωτερικό
από τα εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου και χωρίζουν µόνο εσωτερικούς χώρους.

Κουφώµατα:
Τα κουφώµατα χωρίζονται σε 3 σηµαντικές κατηγορίες:

• Κουφώµατα ανοιγµάτων
Η στερέωση επιτυγχάνεται µε µέσα στερέωσης στα πλάγια και κάτω, απ’ ευθείας
στην τοιχοποιϊα.

• Κουφώµατα σε οριζόντια διάταξη
∆ιαδοχικά κουφώµατα που είναι τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο και
στερεώνονται στο πάτωµα στα στηθαία ή στην οροφή (διαχωριστικά)

• Κουφώµατα σε κάθετη διάταξη
∆ιαδοχικά κουφώµατα που είναι τοποθετηµένα το ένα πάνω από το άλλο και
στερεωµένο το κάθε ένα στο τοίχο, έτσι ώστε να µην επιβαρύνει µε το βάρος του
το κάτω από αυτό παράθυρο

• Υαλοπετάσµατα
Εδώ εντάσσονται κατασκευές οι οποίες δεν ανήκουν στις παραπάνω 3 κατηγορίες.
Στο άρθρο εντάσονται υλικά επικάλυψης που βρίσκονται οριζοντίως και καθέτως
και δηµιουργούν ξεχωριστό περίβληµα και πληρούν όλες τις λειτουργίες ενός
εξωτερικού τοίχου. Εδώ ο νόµος 14351-1 δεν εφαρµόζεται.

Αίθρια:
Τα αίθρια αντιµετωπίζονται σαν ολοκληρωµένη κατασκευή και εντάσονται στους
κανονισµούς κάθε χώρας. Ωστόσο για τα κάθετα κουφώµατα ισχύει ο νόµος 14351-1

CE – Σήµανση
Από την 1.2.2010 θα τεθεί σε ισχύ η CE-σήµανση, που θα ισχύει για προϊόντα που
πληρούν το νόµο ΕΝ 14351-1.

Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πωλούνται κουφώµατα, θα πρέπει
να συµµορφωθούν µε τον ισχύοντα νόµο.

Οι επεξηγήσεις συµµόρφωσης απαιτούνται για τις «εντολές ιδιοτήτων».

Για τα κουφώµατα αυτές είναι:
• Στεγανότητα στον αέρα
• Στεγανότητα στη βροχή
• Σταθερότητα
• Απαιτούµενη ασφάλεια
• Ηχοµόνωση
• Θερµοπερατότητα
• Ιδιότητες κατά της ακτινοβολίας
• Αεροδιαπερατότητα
• Επικίνδυνες ουσίες

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να εξηγούνται ξεχωριστά κατά ΕΝ 14351-1, για κάθε
προϊόν.

Ο τρόπος επεξήγησης είναι οριοθετηµένος και µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε προϊόν,
ή µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία ενός αναλυτικού εγγράφου.

Η σήµανση CE –επεξήγηση συµµόρφωσης, θα πρέπει να γίνεται σε κάθε προϊόν,
ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του και σε καµία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει σήµανση
ποιότητας.
Η περίπτωση το προϊόν να είναι µε CE – σήµανση, δεν προκύπτει από την ποιότητα.
Έτσι π.χ. µπορεί να υπάρξουν επεξηγήσεις που να παρέχουν πολύ χαµηλές τιµές
ποιότητας.

Για τη συµµόρφωση και οριοθέτηση των παραπάνω, θα πρέπει να εξεταστούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις, όπως επίσης και οι επεξηγήσεις των µεµονωµένων τιµών.

>> Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα
Ιδιότητες απόδοσης των κουφω-
µάτων κατά EN 14351-1
ΜΕΡΟΣ Α΄



Ιδιότητες απόδοσης των κουφωµάτων κατά EN 14351-1

Παραποµπή των νόµων
Περιγραφή των ιδιοτήτων
Περίληψη κατηγοριών
Κατηγοριοποίηση των προϊόντων FINSTRAL
Οδηγίες εφαρµογής

Στεγανότητα στον αέρα Κατηγορία κατά ΕΝ 12210
Η στεγανότητα στον αέρα προκύπτει από την αντοχή των υλικών στην ανεµοπίεση.
Η ανεµοπίεση έχει επίδραση πάνω στα κουφώµατα, στη σταθερότητα των πλαισίων,
και στην εφαρµογή των διάφορων υλικών (τζάµια, ταµπλάδες) µε το φύλλο ή την κάσα.

Η κατηγοριοποίηση προκύπτει από τον συνδυασµό των:
• Μέγιστη αποδεκτή παραµόρφωση της κυρίας κατασκευής
• Μέγιστη δυναµική πίεσης στο κούφωµα

Κατηγοριοποίηση των σχετικών παραµορφώσεων

Κατηγοριοποίηση της ανεµοπίεσης

Ρ1 = Μέτρηση των φορτίων των µερών παραµόρφωσης
Ρ2 = Θεωρητικά απαιτούµενη πίεση
Ρ3 = ( Έλεγχοι ασφάλειας) Θεωρητικά σύντοµη εµφανιζόµενη καταιγίδα
(10 Pa = 10 N/m2 αντιστοιχούν µε 1kg/m2)

Οδηγίες:
Για τη µέτρηση του φορτίου στην κατηγορία C, δεν απαιτείται αποδεκτή απόδειξη των
υλικών, για το λόγω ότι η περιορισµένη παραµόρφωση των ορίων δεν επιτυγχάνεται
ποτέ. Για αποδεκτές παραµορφώσεις κάτω του 1/200 είναι απαραίτητος έλεγχος της
τάσης.
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Κατηγορία Σχετική µετωπική παραµόρφωση Σηµείωση

A < 1/150 χαµηλή/µεσαία απαίτηση

B < 1/200 Υψηλή απαίτηση (π.χ. ελάχιστη
απαίτηση RAL)

C < 1/300 πολύ υψηλή απαίτηση

Κατηγορία P1 (Pa) P2 (Pa) P3 (Pa) Σηµείωση

0 χωρίς πιστοποίηση χωρίς πιστοποίηση χωρίς πιστοποίηση χαµηλή/
µεσαία

απαίτηση1 400 200 600

2 800 400 1200 Υψηλή
απαίτηση

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400 πολύ υψηλή
απαίτηση

5 2000 1000 3000

>> Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα

Ιδιότητες απόδοσης των κουφω-
µάτων κατά EN 14351-1

ΜΕΡΟΣ Α΄

Στεγανότητα στον αέρα Κατηγορία κατά ΕΝ 12210
Στεγανότητα στη βροχή Κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ 12208



Η µέτρηση των τζαµιών δεν οριοθετείται από το νόµο ΕΝ 14351-1.
Έτσι κι αλλιώς η στερεοποίηση, η σταθερότητα και η αγκύρωση των κουφωµάτων δεν
είναι οριοθετηµένη πανευρωπαϊκά. Στη Γερµανία π.χ. ισχύει ο DIN 1055.

Κατηγοριοποίηση των προϊόντων της FINSTRAL κατά EN 12210

Οδηγίες εφαρµογών
Η µέγιστη παραµόρφωση των 1/200 (κατηγορία Β) αντιπροσωπεύουν τις επαρκείς
απαιτήσεις. Είναι επίσης αποδεκτή από το RAL. Σε περιπτώσεις υψηλότερων
απαιτήσεων , δηλαδή µεγαλύτερων ανεµοπιέσεων, είναι απαραίτητη η επιλογή
µεγαλύτερων διατοµών. Επίσης µειώνονται η θερµοµονωτικές ιδιότητες, λόγω των
µεγαλύτερων διατοµών οπλισµού.

∆εν θα πρέπει ποτέ να γίνεται επιλογή της παραµόρφωσης 1/150 (κατηγορία Α), γιατί
υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί υψηλή τάση των ορίων της αποδεκτής
παραµόρφωσης και πάνω απ’ όλα αυξάνει το φορτίο πάνω στα τζάµια. Αυτό έχει
αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του τζαµιού στο χρόνο. Ιδιαίτερα κρίσιµη είναι στα
τζάµια µε µεγάλα διάκενα και στις τριπλές υαλώσεις. :

Στεγανότητα στη βροχή Κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ 12208
Η στεγανότητα στη βροχή είναι ένα µία από τις σηµαντικότερες ιδιότητες ποιότητας
των κουφωµάτων.
Ωστόσο δεν υπάρχουν κτιριακές απαιτήσεις, οι οποίες να επιτυγχάνουν επαρκώς τις
περιγραφόµενες απαιτήσεις. Η κατηγοριοποίηση γίνεται βάση της πίεσης, στην οποία
δεν εισρέει νερό.
Σαν εισροή νερού λαµβάνεται όχι µόνο η εισροή του νερού στον εσωτερικό χώρο, αλλά
η εισροή του νερού στην κατασκευή, δηλαδή στην καταστροφή που µπορεί να
επέλθει στη διπλανή τοιχοποιεία. Συνεπώς θα πρέπει να φροντίσουµε την εισροή
νερού στη συνολική κατασκευή.

Στην παρουσίαση θεωρείται µόνο η καταλληλότητα των κουφωµάτων µε µη
προστατευµένη θέση τοποθέτησης
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Τύπος κουφώµατος Κατηγορία Σηµειώσεις

Σύστηµα 200 1-φυλλο κούφωµα DK C5/B5

Σύστηµα 200 2-φυλλο παράθυρο DDK C53/B4

Σύστηµα 200 2-φυλλη µπαλκονόπορτα DDK C2/B3

Σύστηµα 500 1-φυλλο κούφωµα DDK C5/B5

Σύστηµα 500 2-φυλλο κούφωµα DDK C2/B3

Πόρτα εισόδου συνθετική 1-φυλλη C2

>> Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα
Ιδιότητες απόδοσης των κουφω-
µάτων κατά EN 14351-1
ΜΕΡΟΣ Α΄
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Πίνακας κατηγοριών

∆ιαδικασία ελέγχου

>> Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα

Ιδιότητες απόδοσης των κουφω-
µάτων κατά EN 14351-1

ΜΕΡΟΣ Α΄

Στεγανότητα στον αέρα Κατηγορία κατά ΕΝ 12210
Στεγανότητα στη βροχή Κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ 12208

Πίεση ελέγχου Κατηγορία Σηµειώσεις

0 1Α
χαµηλή

50 2Α

100 3Α

150 4Α
µεσαία

200 5Α

250 6Α
υψηλή

300 7Α

450 8Α
πολύ υψηλή

600 9Α

>600 Ε χχχ



Κατηγοριοποίηση των προϊόντων FINSTRAL κατά ΕΝ 12208

* εσωτερικός έλεγχος

Οδηγίες εφαρµογών
Για µεγάλης έντασης βροχοπτώσεις συνίσταται να τοποθετείται το σύστηµα µε
ενδιάµεσο λάστιχο, το οποίο εγγυάται λόγω του επιπλέον θαλάµου που έχει, καλύτερη
αποχέτευση των νερών. Επιπλέον προστατεύει το µηχανισµό από τα νερά και την
βρωµιά, και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη και µακροβιότερη λειτουργία του
µηχανισµού.

Κουφώµατα µε κάσα στο κάτω µέρος επιτυγχάνουν τιµές από 7A - 9A.
Πόρτες µε χαµηλό κατωκάσι, όπως επίσης και συρόµενα βαρέως τύπου, επιτυγχάνουν
τιµές από 6A – 7A, που εγγυώνται πολύ καλή ποιότητα.

Μια ειδική έννοια στο πρόβληµα της
στεγανότητας στη βροχή, είναι και η σωστή
απορροή των νερών στο κατωκάσι της
κατασκευής του κτιρίου.
Η κατασκευή δεν οριοθετείται κατά τον νόµο
EN 14351-1.
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Σύστηµα Κατασκευή Κατηγορία Σηµείωση

Σύστηµα 200 1-φυλλο παράθυρο DK Ε 900

Σύστηµα 200 2-φυλλο παράθυρο DDK Ε 750

Σύστηµα 200 1-φυλλη µπαλκονόπορτα DK 9Α

Σύστηµα 200 2-φυλλη µπαλκονόπορτα DDK 9Α

Σύστηµα 500 1-φυλλο παράθυρο DK 8Α

Σύστηµα 500 1-φυλλη µπαλκονόπορτα DK 9Α

Σύστηµα 500 2-φυλλο κούφωµα DDK 8Α

Σύστηµα 500 Περιστρεφόµενο παράθυρο 6Α*

Συρόµ. βαρέως τύπου 1-φυλλο βαρέως τύπου 7Α*

Συρόµ. επάλληλο 900 1-φυλλο επάλληλο 4Α*

Πόρτα εισόδου συνθετ. 1-φυλλη µε κατωκάσι ALU 4Α

>> Νέος ευρωπαϊκός νόµος
για τα κουφώµατα
Ιδιότητες απόδοσης των κουφω-
µάτων κατά EN 14351-1
ΜΕΡΟΣ Α΄
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άρθρο:

Ματίλντα Φλωρεντίν

Πρόεδρος Συνδέσµου Εµπόρων &

Βιοτεχνών Υαλοπινάκων &

Καθρεπτών Νοµού Θεσσαλονίκης &

Κεντ. Μακεδονίας

Βασίλειος Γαρυφάλλου

Φυσικός

Θα µπορούσαµε να
ζήσουµε σ' ένα σπίτι
χωρίς παράθυρα?

ΓΥΑΛΙ – ∆ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γυαλί και Φως
Το φως του ήλιου είναι πηγή της ζωής και βασικό στοιχείο για την ευεξία, ανάπτυξη και
υγεία µας.
Το γυαλί µας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουµε και να χειριζόµαστε το φως προς
όφελος µας.
Ένα παράθυρο είναι ένας σύνδεσµος µεταξύ του εσωτερικού χώρου στον οποίον ζούµε
και εργαζόµαστε και του εξωτερικού χώρου.
Η δηµιουργία ανοιγµάτων σε χώρους καθηµερινής διαβίωσης, µελέτης και εργασίας
ενισχύει τον φυσικό φωτισµό και να διασφαλίζει τον φυσικό αερισµό.
Το φως δεν το αντιλαµβανόµαστε µόνο οπτικά αλλά και θερµικά καθ' όσον η µισή
σχεδόν θερµότητα που παίρνουµε από τον ήλιο, µεταφέρεται µε το φως.
Η υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία (IR) µπορεί να είναι επιθυµητή και ανεπιθύµητη.
Επιθυµητή είναι όταν αναζητούµε την ηλιακή ζεστασιά, άνεση και φυσική θέρµανση
του χώρου µας. Ενοχλητική και ανεπιθύµητη είναι όταν το δωµάτιο µας ζεσταίνεται
υπερβολικά θέτοντας σε δοκιµασία ανθρώπους και κλιµατιστικά συστήµατα.

Για τον έλεγχο της Ηλιακής ακτινοβολίας µέσω των υαλοστασίων, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν:
� Υαλοπίνακες ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας (solar control)
� Χαµηλής θερµικής εκποµπής (low emissivity) υαλοπίνακες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ή ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η νέα τεχνολογία τοποθετεί τους υαλοπίνακες στα σύγχρονα δοµικά υλικά µε ιδιότητες
µόνωσης. Τι µας προσφέρει η χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων έναντι των απλών
υαλοπινάκων που χρησιµοποιούµε µέχρι τώρα?
Μόνωση, µείωση στην σπατάλη ενέργειας και οικονοµικό όφελος.
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∆ηλαδή, δίδεται η δυνατότητα να περιορίσουµε δαπάνη για την θέρµανση τον χειµώνα και την ψύξη το καλοκαίρι, που
σηµαίνει οικονοµικό όφελος στο εισόδηµα µας.
Οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες µας ενεργειακού
υαλοπίνακα.
Για παράδειγµα, σε µια κατοικία δίπλα στην θάλασσα και σε µια κατοικία στο χιονοδροµικό κέντρο θα χρησιµοποιηθούν
διαφορετικοί τύποι ενεργειακών υαλοπινάκων.
Η επιλογή γίνεται βάσει 3 συντελεστών.
� Συντελεστής Φωτοπερατότητας, ή Light Transmission (LT)
� Ηλιακός συντελεστής (g-Value), ή Solar Factor (SF)
� Συντελεστής Θερµοπερατότητας ή συντελεστής Κ, U-Value
Ο Συντελεστής Φωτοπερατότητας υποδηλώνει το πόσο φωτεινός θα είναι ο χώρος µας σύµφωνα µε την χρήση του,
κατοικία, αίθριο, στέγαστρα, υαλοπέτασµα κλπ.
O Ηλιακός συντελεστής αντιπροσωπεύει την συνολική ποσότητα της ενέργειας που διέρχεται από την υάλωση, ως
ποσοστό της συνολικής προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας. Ουσιαστικά υποδηλώνει το κατα πόσο θα εκδηλωθούν, ή όχι,
και πόσο έντονα φαινόµενα θερµοκηπίου.

Συντελεστής Θερµοπερατότητας U-Value εκφράζει τις απώλειες θερµότητας σε Watt, για κάθε τετραγωνικό µέτρο
υάλωσης και για κάθε βαθµό διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού χώρου. Όσο
χαµηλότερη είναι η τιµή U-Value, τόσο µικρότερη είναι η µεταφορά (απώλεια) θερµότητας που διαφεύγει µέσω του
υαλοστασίου.

Βάσει των παραπάνω συντελεστών µπορούµε να κάνουµε την
σωστή επιλογή για τον υαλοπίνακα που θα ικανοποιήσει τις
ανάγκες του χώρου µας.

Η χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων είναι ο ευκολότερος και
οικονοµικότερος τρόπος για να βελτιώσει κανείς την ενεργειακή
κατάταξη οποιασδήποτε οικοδοµής, µια και η έκδοση
ενεργειακού πιστοποιητικού για όλες τις οικοδοµές άνω των 50
τετραγωνικών είναι πλέον υποχρεωτική στην χώρα µας.
Τέλος σύµφωνα µε τον νέο γενικό οικοδοµικό κανονισµό όλες οι
νέες κατασκευές θα πρέπει να διαθέτουν κουφώµατα µε
βελτιωµένες ενεργειακές επιδόσεις.
Αρµόδιοι για την κατασκευή και εφαρµογή των ενεργειακών
υαλοπινάκων είναι τα πιστοποιηµένα από την Πανελλήνια
Οµοσπονδία Εµπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων µέλη τα
οποία εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα.
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άρθρο:

Χριστοδούλου Σταυρούλα

Τεχνικό Τµήµα

Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Rehau

Η εταιρία REHAU, ιδρύθηκε στην πόλη REHAU της πρώην ∆υτικής Γερµανίας το 1948 και
από τότε ειδικεύεται στην κατασκευή πολυµερών υλικών, τα οποία φτάνουν τον αριθµό
των 40.000 διαφορετικών προϊόντων. Ένα µέρος αυτών των προϊόντων αφορά
συστήµατα συνδέσεων και σωληνώσεων δικτυωµένου πολυαιθυλενίου τύπου Α, Pex-a
και συστήµατα αποχέτευσης πολυπροπυλενίου, PP. Η εταιρία δραστηροποιείται στον
Ελλαδικό χώρο από το 1977 µε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ REHAU.

1. Σωλήνας πολλαπλών χρήσεων µε ενσωµατωµένο στρώµα αλουµινίου, Rautitan
Stabil.

Ο σωλήνας γενικής χρήσεως της Rehau, Rautitan Stabil,
χρησιµοποιείται σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης και
κλιµατισµού. Πρόκειται για ένα πολυστρωµατικό σωλήνα, ο οποίος
αποτελείται από σωλήνα δικτυωµένου πολυαιθυλενίου Pex-a
εσωτερικά, στρώµα αλουµινίου στη µέση και επίστρωση
δικτυωµένου πολυαιθυλενίου εξωτερικά. Ο σωλήνας Rautitan
Stabil τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις για
πόσιµο νερό, όπως το DVGW, KTW και λόγω της ύπαρξης του
στρώµατος του αλουµινίου στη µέση, µας προσφέρει και το
φράγµα οξυγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για εγκαταστάσεις
θέρµανσης σύµφωνα µε το DIN 4726. Η σύνδεση των σωληνώσεων
γίνεται µε την ψυχρή πρεσσαριστή σύνδεση της Rehau, η οποία
αποκαλείται Σιµπεχίλζε και είναι πατενταρισµένη. Υπάρχει πλήρη
γκάµα εξαρτηµάτων, των οποίων η κατασκευή γίνεται από
ανθεκτικό στην αποψευδαργύρωση ειδικό ορείχαλκο. Η σύνδεση
είναι γρήγορη και µόνιµη, έτσι ώστε να µειώνεται το εργατικό
κόστος και συγχρόνως να αποφεύγουµε επανασυσφίξεις σε
περίπτωση διαρροής. Ο σωλήνας διατίθεται από διατοµές Φ16 έως
Φ40. Σε διατοµές Φ16 έως Φ25 παραδίδεται και έτοιµα µονωµένος
σε µόνωση 4mm, 9mm και 13mm.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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2. Σωλήνας πολλαπλών χρήσεων Rautitan Flex.

Ο σωλήνας Rautitan Flex είναι ένας εύκαµπτος
σωλήνας πολυαιθυλενίου Pex-a και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ύδρευσης,
θέρµανσης, κλιµατισµού και ενδοδαπέδιας
θέρµανσης. Ο σωλήνας εκπληρώνει τις απαιτήσεις του
DVGW και του KTW για πόσιµο νερό και συγχρόνως
διαθέτει και φράγµα οξυγόνου για εγκαταστάσεις
θέρµανσης, σύµφωνα µε το DIN 4726. Η σύνδεση των
σωληνώσεων Rautitan Flex, γίνεται µε την
πρεσσαριστή σύνδεση της Rehau, Σιµπεχίλζε και
χρησιµοποιεί την ίδια γκάµα πρεσσαριστών
εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται και στο σωλήνα
Rautitan Stabil. Ο σωλήνας διατίθεται από διατοµές
Φ16 έως Φ63 σε κουλούρες και βέργες. Συγχρόνως σε
διατοµές Φ16 έως Φ20 παραδίδεται έτοιµα µονωµένος
σε µόνωση 4mm, 9mm και 13mm.

3. Σωλήνας Rautherm S για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης.

Ο σωλήνας θέρµανσης της Rehau Rautherm S, προτείνεται εξ ολοκλήρου για
εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης και ψύξης. Είναι σωλήνας δικτυωµένου
πολυαιθυλενίου Pex-a µε ενδιάµεσο στρώµα φράγµατος οξυγόνου σύµφωνα µε το DIN
4726, που προστατεύει το σωλήνα και την εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρµανσης
από την εισροή ατµοσφαιρικού οξυγόνου έτσι ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση στα
µεταλλικά µέρη της θέρµανσης. Η ενδοδαπέδια θέρµανση µας παρέχει µεγάλη
θερµική άνεση, εξοικονόµηση ενέργειας, είναι φιλική για περιβάλλον, ειδικά όταν
συνδυάζεται µε γεωθερµία και ηλιακή εκµετάλλευση. Επίσης είναι κατάλληλη για
αλλεργικούς και µας παρέχει απόλυτη ελευθερία στην αρχιτεκτονική του χώρου.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, PP ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
∆ΑΚΤΥΛΙΟ.

RAUPIANO PLUS
Το ηχοµονωτικό σύστηµα κτιριακής αποχέτευσης
Raupiano Plus, έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις
αποχέτευσης κτιρίων µε αυστηρές προδιαγραφές
ηχοµόνωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό VDI 4100.
Κατόπιν δοκιµών του συστήµατος σε πραγµατικές
συνθήκες µέτρησεις, του επίσηµα αναγνωρισµένου
ινστιτούτου δοκιµής φυσικής Fraunhofer,
(Fraunhofer-Institut fuer BauphysiK) της Στουτγκάρδης,
το σύστηµα Raupiano Plus επέτυχε στάθµη πίεσης
ήχου, η οποία βρίσκεται κάτω από την πιο αυστηρή
απαίτηση της οδηγίας του Συλλόγου Γερµανών
Μηχανικων (Verein Deutcher Ingenieure) VDI 4100.

Το σύστηµα RAUPIANO Plus, παρουσιάζει τα κάτωθι πλεονεκτήµατα:
• Εξαιρετική ηχοµόνωση.
• Εξαιρετική ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του ψύχους (διακεκριµένο µε το σήµα

του παγοκρυστάλλου, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1451/1411.
• Απλή και οικονοµική τοποθέτηση.
• Μικρό βάρος.
• Σύνδεση µε ελαστικό δακτύλιο.
• Εργοστασιακά τοποθετηµένοι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι.
• Κοπή µε κοινά εργαλεία κοπής σωλήνων ή µε λεπτό πριόνι.
• Ασφαλής τοποθέτηση σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες.
• Πλήρη σειρά σωλήνων και εξαρτηµάτων, µε συµβατότητα µε το σύστηµα ΗΤ-PP και

KG χωρίς ειδικούς συνδέσµους προσαρµογής.
• Ευχάριστη εµφάνιση των τµηµάτων που φαίνονται.
• Λευκό χρώµα υγιεινής.
• Σύστηµα φιλικό για το περιβάλλον, λόγω της ικανότητας ανακύκλωσης.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σωλήνες και εξαρτήµατα
• Από ενισχυµένο µε ορυκτά RAU-PP.
• Χρωµατισµένοι λευκοί (παρόµοια µε RAL 9003.
• Ονοµαστικές διάµετροι DN 40, 50, 75, 90, 110, 125.
• Μήκη εγκατάστασης από 150mm έως 3000mm.
• Πλήρη σειρά εξαρτηµάτων από καµπύλες 15˚ έως 87˚, µονή και διπλή διακλάδωση,

διπλή γωνιακή διακλάδωση, παράλληλη διακλάδωση.

Αποχέτευση πολυπροπυλενίου HT PP, γκρι χρώµατος.

Μαζί µε το σύστηµα Raupiano Plus, η εταιρία Rehau προσφέρει και κτιριακή
αποχέτευση πολυπροπυλενίου γκρι χρώµατος µε µούφα και ελαστικό δακτύλιο σε
διαστάσεις από DN 40 έως DN 160, σε µήκη από 150mm έως 3.000mm και πλήρη
γκάµα εξαρτηµάτων. Το σύστηµα είναι συµβατό µε το σύστηµα Raupiano Plus καθώς
και µε τις σωληνώσεις εξωτερικών δικτύων Σειράς 41.
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