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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κ-Eco: 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
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Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία Βογιατζάκη
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Πάνος Κοσµόπουλος
∆ρ. Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μ.Sc., ∆ιευθυντής
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.
Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
Βασίλης Κωστόπουλος
Καθ. Πανεπιστηµίου Πατρών
∆/ντής Εργ. Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων,
Τµήµατος Μηχ. & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών
Κατερίνα Λιάπη
Αν. 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
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
∆ηµ. Γ. Χρηστάκης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας
Θράσος Πανίδης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης
Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

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.

Econ3

∆ιµηνιαία 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

ΕΕκκδδόόττηηςς::
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
ΈΈκκδδοοσσηη  --  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα::
Profilgroup Ο.Ε.
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  &&  mmaarrkkeettiinngg::  
Απόστολος Πλεξίδας
ΥΥπποοδδοοχχήή  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς::  
Χρύσα Ντάφη
ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς  &&  ∆∆ηηµµ..  ΣΣχχέέσσεειιςς::
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  --  ΛΛοογγιισσττήήρριιοο::
Μαρία Παπασίκα
ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης 
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
ΥΥππεεύύθθυυννηη  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς::
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου 
∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκόό  ΤΤµµήήµµαα::
Φιλίτσα Τσουλή 
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς  eeccoonn33..ggrr::
Profilgroup
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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
άρθρο:

Κ. Λ. Κατσιφαράκης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Κ-Eco: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο:

Κοσµόπουλος Πάνος , Αν. Καθηγητής, ∆ντης Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και

Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ.

Μουρατίδης Γεώργιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός  Α.Π.Θ  M.Sc.

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS        ΜΕΡΟΣ Α΄
άρθρο:

Παντελής Πατενιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 60-95

DEGERENERIE GMBH

ALUMIL

ALFASOLAR

ALTEC SOLARTECHNIK

KOSTAL

IBC SOLAR

HELIOSPHERA 

SCHOTT SOLAR 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GROUP

ELITE FIRE - CONERGY

ENTEC CONTRACTORS A.E.
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Τεύχος ανοιξιάτικο, η θερµοκρασία ανεβαίνει...

Ανάγκη για οικονοµία και αποτελεσµατικούς τρόπους 
δροσισµού και σκίασης.

Νέα προϊόντα και Υπηρεσίες σε θέµατα εξοικονόµισης και
παραγωγής ενέργειας και  σε θέµατα µόνωσης.

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η ελπίδα της οικονοµίας.
Με το περιοδικό ECON3 θα προσπαθούµε πάντα να
παρουσιάζουµε την καλύτερη ενηµέρωση για τις σύγχρονες
απαιτήσεις και ανάγκες.  

Στο τεύχος αυτό µια µεγάλη ποικιλία από άρθρα όπως το
πρωτοποριακό λογισµικό για εξοικονόµηση ενέργειας καθώς
επίσης και η µελέτη για κτίρια µηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης και ο τρόπος ηλιακής απόσταξης εκπλυµάτων
δηµιουργούν ενα τεύχος πολύτιµο.

Καλό ∆ιάβασµα και καλή Άνοιξη.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3
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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κ-Eco: 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS



φωτοβολταϊκά στέγης | φωτοβολταϊκά πάρκα | ηλιοθερµία | γεωθερµία |
ενεργειακά τζάκια | pellets | ψύξη - θέρµανση

η έξυπνη ενέργεια ... που χαρίζει χαµόγελα

Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ βασίστηκε πάντα στην προσωπική σχέση µε
τον πελάτη κι αυτό την βοήθησε να αναπτύξει σχέσεις
εµπιστοσύνης και όχι εµπορικές.
H εταιρεία δραστηριοποιείται στα φωτοβολταϊκά συστήµατα
στέγης, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στη γεωθερµία, στην
ηλιοθερµία, στη θέρµανση µε στερεά καύσιµα (pellets), στην
ψύξη και θέρµανση.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ...και ο ήλιος δουλεύει για σας.
Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ πρωτοπόρος στον ενεργειακό τοµέα και µε
πολυετή εµπειρία, µπορεί και παρέχει τις πιο συµφέρουσες
φωτοβολταϊκές λύσεις που εγγυώνται τη µέγιστη ενεργειακή
απόδοση

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ Ζεστό νερό µε σύµµαχο τον ήλιο.
Η εταιρεία παρέχει γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσµατικές
λύσεις µε ηλιακούς θερµοσίφωνες κατασκευασµένους και
πιστοποιηµένους µε τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Επικοινωνήστε άµεσα για να ανακαλύψετε πως µπορείτε να
κερδίσετε ενέργεια από την ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ.
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www.ikoenergia.gr

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11,
57100
ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T 23910 53683
F 23910 54645

E-mail:koufalia@ikoenergia.gr

ΡΑΧΩΝΑ, ΠΕΛΛΑΣ,
58005
T 23910 52594
F 23910 53729

E-mail: rachona@ikoenergia.gr

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 22,
54639
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T 2310 813287
F 2310 819891

E-mail: info@ikoenergia.gr
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
¶∂∆ÀÃ∂ ∆√ ¢∂À∆∂ƒ√ ∫∞§À∆∂ƒ√

∞¶√∆∂§∂™ª∞ ∫∂ƒ¢ø¡ ™∆∏¡ π™∆√ƒπ∞
∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ ∆√ 2011

Οι καλύτερες στιγµές του 2011:
• 1,7 δις ευρώ σε πωλήσεις χάρη στην ισχυρή παγκόσµια ανάπτυξη και τα 

µεγάλα έργα (2010: 1,9 δις ευρώ)
• Με 240 εκατοµµύρια ευρώ κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ), η εταιρία 

είχε το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσµα κερδών στην ιστορία της (2010: 516 
εκατοµµύρια ευρώ)

• Οι πωλήσεις στις αγορές εκτός Γερµανίας αυξήθηκαν κατά 53,6% (2010: 
44,9%)

• Προτεινόµενο µέρισµα €1,30 ανά µετοχή
• Οι προβλέψεις των πωλήσεων και των κερδών για το 2012 επιβεβαιώνονται

Το 2011 η SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) διατήρησε την ισχυρή της
θέση σε µία πολύ ανταγωνιστική αγορά και κατέγραψε το δεύτερο καλύτερο
αποτέλεσµα κερδών στην ιστορία της εταιρίας. Χάρη στην ισχυρή παγκόσµια
ανάπτυξη και τα µεγάλα έργα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1,7 δις ευρώ µε κέρδη
προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ύψους 240,3 εκατοµµυρίων ευρώ. Το 2010, έτος
κατά το οποίο η εταιρία κατέγραψε ρεκόρ κερδών, οι πωλήσεις της SMA
ανήλθαν σε περίπου 1,9 δις ευρώ, µε κέρδη προ φόρων και τόκων 516,8 εκατ.
ευρώ. Σε συνέχεια αυτής της θετικής τάσης, το ∆ιοικητικό και το Εποπτικό
Συµβούλιο θα προτείνει διανοµή µερίσµατος ύψους 1,30 ευρώ ανά µετοχή
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου (2010: 3,00 µέρισµα). Η αναλογία
απόδοσης της µετοχής στo 33,8% είναι η υψηλότερη που έχει αποδώσει η
εταιρία στο κοινό από το 2008. Η SMA θα αποδώσει ένα από τα µεγαλύτερα
µερίσµατα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, στον TecDax.

Παρά τη γενική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα φωτοβολταϊκά, η
αυξανόµενη ζήτηση δεν ήταν εµφανής το 2011. Το 2011 εγκαταστάθηκαν
παγκοσµίως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ονοµαστικής ισχύος περίπου 23
γιγαβάτ, µέγεθος που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε το 2010. Παρόλο που η
ζήτηση στη Γερµανία έχει παραµείνει σταθερή, οι υπόλοιπες αγορές
παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη ανάπτυξη. Παρατηρείται αυξανόµενη ανάπτυξη
σε περιοχές όπως η Νότια Ευρώπη, η Νότια Αµερική και η Ινδία. ∆ιαπιστώνεται
επίσης και µία µεταβολή στο µέγεθος των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσµα, η
αύξηση στα µεγάλα έργα έχει σε µεγάλο βαθµό αντισταθµίσει τη µείωση που
παρατηρείται στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε στέγες. 
Η SMA κατάφερε να αξιοποιήσει αυτήν την εξέλιξη χάρη στην ισχυρή της
θέση στις διεθνείς αγορές και την ευρεία γκάµα των προϊόντων της για κάθε
τύπο και κάθε ισχύ φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Το ποσοστό των πωλήσεων
στις διεθνείς αγορές αυξήθηκε στο 53,6% το 2011 (2010: 44,9%). Οι πωλήσεις
που αφορούν στα µεγάλα έργα µε µετατροπείς Sunny Central αυξήθηκαν στα
496,4 εκατ., µία αύξηση της τάξεως του 50%. Παγκοσµίως, η εταιρεία
διέθεσε µετατροπείς µε συνολική ονοµαστική ισχύ 7,6 γιγαβάτ το περασµένο
έτος (2010: 7,8 γιγαβάτ). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της SMA, αυτό
αντιπροσωπεύει ένα µερίδιο αγοράς της τάξεως του 33%. Ως εκ τούτου, η
SMA παραµένει µε διαφορά ο ηγέτης στην αγορά των ηλιακών µετατροπέων.

«Η θέση της SMA στην αγορά είναι µοναδική. Καµία άλλη εταιρία δεν µπορεί
να µεταφέρει τόση εµπειρία και τεχνογνωσία στους ηλιακούς µετατροπείς και
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τη διαχείριση της ενέργειας. Η ευρεία γκάµα των προϊόντων  µας
περιλαµβάνει µετατροπείς για οποιαδήποτε εφαρµογή, ισχύ και τύπο
πλαισίου. Η SMA έχει επίσης αναπτύξει έξυπνα συστήµατα διαχείρισης της
ενέργειας και τηλεµετρίας» λέει ο Pierre-Pascal Urbon, Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Chief Financial Officer της SMA Solar Technology
AG. «Οι καινοτοµίες των προϊόντων µας έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό
ρόλο στη µείωση του κόστους παραγωγής ηλιακής ενέργειας και την
ενσωµάτωση της ηλιακής ενέργειας στο δίκτυο χωρίς δαπανηρές
αναβαθµίσεις. Η SMA είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών
που µπορεί να προσφέρει λύσεις για όλα σχεδόν τα σηµαντικά ζητήµατα που
αφορούν στην ενεργειακή µετάβαση. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τις τεράστιες ευκαιρίες της ενεργειακής
µετάβασης και να αυξήσουµε τις πωλήσεις από το 2013 και µετά.

Το 2012 η εταιρία θα επενδύσει περισσότερα από €100 εκατ. στην έρευνα και
την ανάπτυξη ώστε να προωθήσει τις τεχνολογικές καινοτοµίες που µειώνουν
το κόστος του συστήµατος και διευκολύνουν την ενσωµάτωση των
φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Η SMA µπορεί να συνεχίσει την επενδυτική της
στρατηγική χάρη στην υγιή χρηµατοοικονοµική της κατάσταση µε αναλογία
ιδίων κεφαλαίων 57% (2010: 58%) και σχεδόν µισό δις ευρώ σε διαθέσιµη
ρευστότητα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92)
αναµένει µέτρια ανάπτυξη στην παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών το 2012, αν
και µια πτώση στην αγορά εξακολουθεί να θεωρείται πιθανή. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο επιβεβαιώνει την ετήσια πρόβλεψη πωλήσεων που είχε
διατυπωθεί αρχές Μαρτίου και προβλέπει πωλήσεις ύψους µεταξύ 1,2 και 1,5
δις ευρώ και ένα περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων µεταξύ 5 και 10%
για το 2012. «Αυτή τη στιγµή διακρίνουµε έντονη ζήτηση για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις σε στέγες. Πιστεύουµε ότι αυτή η ζήτηση είναι κατά κύριο
λόγο µία απάντηση στη µεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει εξαιτίας των
µαζικών περικοπών στις επιδοτήσεις στη Γερµανία. Σε αντίθεση, τα µεγάλα
έργα στη Γερµανία έχουν παρουσιάσει σηµαντική µείωση της ζήτησης εφόσον
οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω των 10MW δεν θα επιδοτούνται πλέον
αλλά και καθώς το στάδιο του σχεδιασµού για τις εγκαταστάσεις αυτές είναι
σαφώς µεγαλύτερο,» λέει ο Pierre-Pascal Urbon

Η SMA θα συνεχίσει να ενισχύει τη διεθνοποίησή της εκτός Ευρώπης και
πρόκειται να ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες στη Χιλή και τη Νότια Αφρική. Το
ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας αναµένεται να αυξηθεί σε 80% το
2012. 

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη

ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012
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ADVARTIA
¡∂∞ ™Àªºø¡π∞ °π∞ ∆∏¡ ∫∞∆∞™∫∂À∏

ºø∆√µ√§∆∞´∫√À ™∆∞£ª√À ™∂
µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ™∆∂°∏

Η εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστηµάτων ADVARTIA, προχώρησε σε
νέα συµφωνία µελέτης, προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας
φωτοβολταϊκού σταθµού σε βιοµηχανική στέγη στο Νοµό Αττικής και
συγκεκριµένα στο ∆ήµο Ασπροπύργου, συνολικής ισχύος 270kWp.
Οι βιοµηχανικές στέγες αποτελούν έναν από τους πλέον ιδανικούς χώρους για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

Οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε βιοµηχανικές στέγες προσφέρουν στις
επιχειρήσεις εγγυηµένα οικονοµικά οφέλη µε χαµηλό ρίσκο, ενώ συµβάλλουν
στην αξιοποίηση της «πράσινης ενέργειας» και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συµβάλλουν σηµαντικά στην ενίσχυση του
πράσινου προφίλ της εταιρείας.

Η ADVARTIA αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση µιας τέτοιας
επένδυσης, από τη µελέτη ως τη λειτουργία αλλά και συντήρηση της µονάδας.
Στόχος της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις σχεδίασης,
υλοποίησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης φωτοβολταϊκών
επενδύσεων και προσδοκά µέσω των σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνολογιών
που προτείνει, να συµβάλει ενεργά στην προώθηση της πράσινης
επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη της οικονοµίας.
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ALEO SOLAR & OPUS
¶ƒ√ø£√À¡ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞¡∞∫À∫§ø™∏™

™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

Η γερµανική εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής ποιότητας
aleo solar AG [ISIN: DE000A0JM634] και η ελληνική συµβουλευτική και
αναπτυξιακή εταιρία Opus S.A. συµµετέχουν µε µία κοινή χορηγία σε ένα
σύστηµα επιστροφής και ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα. 
Τα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτροδοτούνται µε ηλιακή ενέργεια και έχουν
εγκατασταθεί, µεταξύ άλλων, σε δηµοτικά κτίρια, σούπερ µάρκετ και
σχολεία. Υπάρχει µάλιστα και µία κινητή µονάδα ανακύκλωσης, καθώς η aleo
solar και η Opus S.A. σχεδίασαν ένα σύστηµα που της εξασφαλίζει
ενεργειακή αυτάρκεια χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρισµού. Η aleo solar
AG διέθεσε φωτοβολταϊκά πάνελ τύπου S_18 και άλλα εξαρτήµατα
φωτοβολταϊκών συστηµάτων (όπως αναστροφείς) για τέσσερις µονάδες, ενώ η
Opus S.A. ανέλαβε το σχεδιασµό και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
µονάδων στέγης.  

Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση»,
µίας εταιρίας αναγνωρισµένης από την ελληνική κυβέρνηση, στην οποία έχει
ανατεθεί η οργάνωση της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. H Ανταποδοτική
Ανακύκλωση αναπτύσσει, εγκαθιστά και διαχειρίζεται τα συστήµατα
επιστροφής στην Ελλάδα. 

Η ενεργειακά αυτάρκης κινητή µονάδα συλλογής και διαλογής
ανακυκλώσιµων συσκευασιών πώλησης παίζει σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα
ανακύκλωσης της Ανταποδοτική Ανακύκλωση, καθώς η περιβαλλοντική
εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράµµατος.  

Η κινητή µονάδα ανακύκλωσης θα παρουσιαστεί µελλοντικά σε εκδηλώσεις
και σε σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. «Στο πλαίσιο της κοινωνικής της
υπευθυνότητας και ευαισθησίας, η aleo solar υποστηρίζει έργα που
προωθούν την αειφόρο εκπαίδευση και την κατανόηση των φωτοβολταϊκών»,
εξηγεί ο κ. Θανάσης Σακκάς, Εµπορικός ∆ιευθυντής της aleo solar για την
Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρία
Η aleo solar AG κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά φωτοβολταϊκά πάνελ
υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωµένα συστήµατα στην παγκόσµια
αγορά φωτοβολταϊκών.  Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001, είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο από το 2006 (DE000A0JM634) και από το 2009 ανήκει
πλειοψηφικά στον όµιλο Bosch. Ο κατασκευαστής υψηλής ποιότητας
απασχολεί σήµερα 995 συνεργάτες και δραστηριοποιείται παγκόσµια στις
σηµαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών. Με την κύρια εργοστασιακή µονάδα
στο Prenzlau της Γερµανίας και τα δύο ακόµα εργοστάσια στην Ισπανία και την
Κίνα, ο όµιλος aleo solar διαθέτει µία συνολική παραγωγική ικανότητα της
τάξης των 390 Megawatt. Η επιχείρηση σηµείωσε το 2011 έναν κύκλο
εργασιών ύψους 462 εκατ. ευρώ.
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ALUMIL SOLAR
∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ ENERGYTECH 2012

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Alumil Solar, Νο1 στην
παραγωγή συστηµάτων στήριξης αλουµινίου στην Ελλάδα για φωτοβολταϊκά,
στη 4η διεθνή έκθεση EnergyTech 2012, που πραγµατοποιήθηκε στο
εκθεσιακό κέντρο της ∆ΕΘ από 16 έως 19 Φεβρουαρίου. 

Η εταιρία παρουσίασε τις ολοκληρωµένες λύσεις που προσφέρει στον τοµέα
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και περιλαµβάνουν τη µελέτη, το
σχεδιασµό, την παραγωγή και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων,
µέσω ενός δικτύου από πιστοποιηµένους συνεργάτες και εξουσιοδοτηµένους
εγκαταστάτες.

Τα πρωτοποριακά  πιστοποιηµένα συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών
HELIOS (Η2100, Η2200, Η2300 και Η2400) µε δυνατότητα εφαρµογής και στις
πιο απαιτητικές συνθήκες. Χρησιµοποιούνται µε επιτυχία για την τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ταράτσες, κεραµοσκεπές, βιοµηχανικές στέγες
και πάρκα. Όλα τα προϊόντα προσφέρονται µε 20-25 έτη εγγύηση και πλήρη
πιστοποίηση. Τα συστήµατα στήριξης HELIOS είναι κατασκευασµένα από
ειδικό κράµα αλουµινίου για να προσφέρουν καλύτερη εφαρµογή και αντοχή
σε ιδιαίτερες συνθήκες. Η Alumil είναι η µοναδική εταιρία που παράγει
στηρίγµατα φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα µε την ειδική σήµανση CE. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες της έκθεσης α) στα πλήρη
πακέτα εξοπλισµού για εγκαταστάτες Φ/Β µε δυνατότητα άµεσης παράδοσης
(Φ/Β πανέλων και inverters),από επώνυµους προµηθευτές στις καλύτερες
τιµές της αγοράς, β)στο νέο µονοπάσαλο σύστηµα στήριξης για Φ/Β πάρκα
που ήδη χρησιµοποιείται ευρέως και µειώνει το κόστος θεµελίωσης και
εγκατάστασης έως και 50% και στα προσυναρµολογηµένα και
ετοιµοπαράδοτα στηρίγµατα για πάρκα και οικιακές εγκαταστάσεις.
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EUROCHARITY
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20 events σε Ελλάδα και εξωτερικό
Σε µία σειρά διεθνών και εγχώριων εκδηλώσεων θα συµµετάσχει η εταιρεία
EuroCharity το 2012, σε Λονδίνο, Ντουµπάι, Λουγκάνο, Βραζιλία, Ζυρίχη,
Μακάο και Αθήνα. Η EuroCharity δίνει και φέτος το δυναµικό «παρών» σε όλα
τα σηµαντικά διεθνή γεγονότα, είτε ως Media Partner είτε ως Υποστηρικτής,
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις θα συµµετάσχει στις εκδηλώσεις ως εκθέτης ή
οµιλητής. 

Η συµµετοχή της EuroCharity σε αυτές τις διεθνείς εκδηλώσεις αποτελεί
µέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, θέλοντας να βρίσκεται πάντα
στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

Έχοντας ως αποστολή να καταστεί το κορυφαίο Ευρωπαϊκό δίκτυο αειφόρου
ανάπτυξης, από την ίδρυσή της το 2006 µέχρι σήµερα,  έχει συµµετάσχει και
έχει υποστηρίξει µία σειρά από διεθνώς αναγνωρισµένες εκδηλώσεις σε
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία και Αµερική. Ανάµεσα στους
διοργανωτές εκδηλώσεων που έχουν εµπιστευτεί τη EuroCharity για την
επίσηµη επικοινωνία ή υποστήριξη των συνεδρίων τους είναι οι: ∆ιεθνής
∆ιαφάνεια (Transparency International), Ethical Corporation, SOCAP/Europe,
Economist Conferences, FT Global Conferences & Events, TBLI Conference B.V.,
Great Place to Work® Institute, Microsoft Ελλάς, Ελληνο-Αµερικανικό
Εµπορικό Επιµελητήριο, το Ελληνικό ∆ίκτυο του Οικουµενικού Συµφώνου του
ΟΗΕ (Global Compact Network Hellas) και πολλοί άλλοι.

Η EuroCharity οργανώνει, (συν)διοργανώνει, υποστηρίζει και συµµετέχει σε
επιλεγµένα συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις και βραβεία, µε στόχο να
βοηθήσει τα µέλη της να επικοινωνήσουν τις αξίες τους, το όραµά τους, τις
δραστηριότητες και το αειφόρο προφίλ τους στα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Οι εκδηλώσεις που θα συµµετάσχει η EuroCharity το 2012 είναι οι εξής:

Εκδήλωση Ηµεροµηνία Τόπος ∆ιοργανωτής Συµµετοχή της
EuroCharity

Economist
Investment Energy

Summit Greece,
Cyprus, Israel

28-29 
Μαρτίου

Ξενοδοχείο
Divani Apollon
Palace & Spa,

Αθήνα

Hazlis & Rivas,
επίσηµος και

αποκλειστικός
εκπρόσωπος των

Economist
Conferences

Media Partner
και Εκθέτης

Sustainable
Venture

Development
Conference

19 Απριλίου Λονδίνο Sustainable
Venture

Intelligence

Media Partner

Doing Business in
Energy:

Challenges &
Opportunities in

Greece

23 Απριλίου Αθήνα MBA
International

Media Partner
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Εκδήλωση Ηµεροµηνία Τόπος ∆ιοργανωτής Συµµετοχή της
EuroCharity

Εκδήλωση
Βράβευσης Best
Workplaces 2012

24 Απριλίου Αθήνα Great Place to
Work® Institute

Hellas

Media Partner 

7th International
Conference on Social

Responsibility

24-26 Απριλίου Ντουµπάι Institute of
Directors

Media Partner

Sustainable Business
in Practise

26 Απριλίου Λονδίνο Faversham
House Group

Media Partner

NGO Day 2012 Απρίλιος Αθήνα Microsoft 
Ελλάς

Χορηγός
επικοινωνίας και
συνδιοργάνωση
µε τη Microsoft

Hellas

11th Annual
Responsible

Business Summit
2012

8-9 Μαΐου Λονδίνο Ethical
Corporation

Media Partner

Smarter
Sustainability

Reporting Conference

15 Μαΐου Λονδίνο Faversham
House Group

Media Partner

10ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης

Ιούνιος Αθήνα Ελληνο-
Αµερικανικό

Εµπορικό
Επιµελητήριο

Χορηγός
επικοινωνίας

Asia Responsible
Entrepreneurship

Awards (AREA) 2012
East Asia

28 Ιουνίου Μακάο Enterprise Asia Media Partner

Partnering for Global
Impact

9-10 Ιουλίου Λουγκάνο EBD Group Media Partner

6th Corporate
Communications

Conference

Οκτώβριος Αθήνα Boussias
Communications

Χορηγός
επικοινωνίας

Sustainable Retail ‘12 Οκτώβριος Αθήνα Boussias
Communications

Χορηγός
επικοινωνίας

4ο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης

Νοέµβριος Αθήνα Hazlis & Rivas,
Economist

Conferences

Υποστηρικτής
επικοινωνίας

7η ∆ιεθνής Έκθεση
Energy-Photovoltaic

2012

1-4 
Νοεµβρίου

Αθήνα LeaderExpo Υποστηρικτής
επικοινωνίας

15th International
Anti-Corruption

Conference series:
"Mobilising People:

Connecting Agents of
Change"

7-10 Νοεµβρίου Μπραζίλια,
Βραζιλία

Transparency
International

(∆ιεθνής
∆ιαφάνεια)

Υποστηρικτής

TBLI CONFERENCE™
Europe 2012

8-9 
Νοεµβρίου

Ζυρίχη TBLI GROUP™ Media Partner

G2Q 2012 Conference
– Investing in
Responsibility

15 Νοεµβρίου Λονδίνο Gens Terra
Quaestus

Media Partner

BUILDING GREEN
expo 2012

∆εκέµβριος Αθήνα Shape
Communication

Χορηγός
επικοινωνίας

∂π¢∏™∂π™
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Ο κ. Peter Michel Heilmann, Πρόεδρος της EuroCharity, δηλώνει σχετικά: 
«Στη EuroCharity έχουµε ως βασικό στόχο να βοηθήσουµε το αναπτυσσόµενο
δίκτυο µελών µας στην πορεία τους προς την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ
ταυτόχρονα διευκολύνουµε κάθε είδους συνέργιες, διερευνούµε ευκαιρίες
και ενηµερώνουµε τους stakeholders σε παγκόσµιο επίπεδο σχετικά µε τις
τελευταίες εξελίξεις, νέα και εκδηλώσεις ΕΚΕ. Θεωρούµε ως πρωτίστης
προτεραιότητας τη δυναµική επικοινωνία, την υποστήριξη, και όπου είναι
εφικτό τη συµµετοχή µας σε διεθνείς εκδηλώσεις, συνέδρια και διοργανώσεις
βραβείων που εστιάζουν σε θέµατα όπως: υπεύθυνες επενδύσεις, µείωση της
διαφθοράς, αειφόρος και υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, κοινωνική ενδυνάµωση, ΕΚΕ και µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
«Τα οφέλη που παρέχουµε στα µέλη µας συνοψίζονται στην αποστολή µίας
ολοκληρωµένης απολογιστικής αναφοράς σχετικά µε το εκάστοτε συνέδριο,
στην παροχή ειδικών εκπτώσεων συµµετοχής εάν το επιθυµούν και στην
ενδελεχή ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις τελευταίες παγκόσµιες εξελίξεις.
Προσβλέπουµε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εκδηλώσεων που η EuroCharity
θα στηρίξει σε παγκόσµιο επίπεδο το 2012, αλλά και στα επόµενα έτη».

Η εταιρία EuroCharity ιδρύθηκε το 2006 µε σκοπό να προσφέρει καινοτόµες
on-line και off-line υπηρεσίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την εταιρική
υπευθυνότητα, την πράσινη οικονοµία, την αειφόρο ανάπτυξη και την
επιχειρηµατική αριστεία. Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρείες, µη
κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δηµόσιοι φορείς,
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, επαγγελµατικά
σωµατεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πράσινης
Οικονοµίας λειτουργούν στο www.eurocharity.gr για το ελληνικό κοινό και στο
www.eurocharity.eu σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European portal), τα οποία είναι
κλιµατικά ουδέτερα. Tο ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και
άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members και η ετήσια έκδοση
EuroCharity Yearbook συµβάλλουν στη δυναµικότερη προβολή του κοινωνικού
και περιβαλλοντικού έργου των µελών της EuroCharity χτίζοντας γέφυρες
µεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργούν.
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HELIOSPHERA
™Àªª∂∆∂πÃ∂ ™∆∏¡ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ECOTEC

Pegasus: Η νέα εξειδικευµένη λύση για επίπεδες στέγες από την HelioSphera
Παρουσιάστηκε στην έκθεση «ECOTEC - Τεχνολογίες περιβάλλοντος &
Φωτοβολταϊκά συστήµατα»

Η HelioSphera συµµετείχε για δεύτερη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία, στην 5η
∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «ECOTEC - Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
συστήµατα», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15-18 Μαρτίου, στο εκθεσιακό
κέντρο EXPO ATHENS, στην Ανθούσα.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το νέο µέλος της οικογένειας
των προϊόντων της HelioSphera, το Pegasus HS-120/125/130H: η
εξειδικευµένη λύση για επίπεδες στέγες. 
Το Pegasus έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για µια απλή λύση
τοποθέτησης του µέγιστου αριθµού πάνελ σε επίπεδες οροφές, µε τις
λιγότερες δυνατές παρεµβάσεις στην υπάρχουσα κατασκευή. Πρόκειται για
ένα αυτόνοµο, εύκολο στη χρήση σύστηµα, για τοποθέτηση µε κατεύθυνση
από ανατολή προς δύση, όπου η εγκατεστηµένη ισχύς του ακόµη και σε
µικρές στέγες µεγιστοποιείται και η ενεργειακή απόδοση του παραµένει σε
υψηλά επίπεδα.

Επιπλέον, στην έκθεση παρουσιάστηκαν και τα υπόλοιπα προϊόντα της
Helioshera. Μεταξύ αυτών, το Atlas HS-120/125/130H, η κατεξοχήν λύση για
πάρκα και στέγες.
Ένα πάνελ µε σύστηµα στήριξης για απλή και γρήγορη εγκατάσταση, ιδανικό
για επίπεδες και επικλινείς στέγες (βιοµηχανικές, εµπορικές, οικιακές) και
για εγκατάσταση στο έδαφος. Παρουσιάστηκε επίσης το Venus HS-
120/125/130H, η εξειδικευµένη λύση για ενσωµάτωση σε οικιακές στέγες.
Μια σειρά που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει δοµικά στοιχεία και  να
δηµιουργήσει  µια αδιάβροχη κατασκευή.

Η προσέλευση των επισκεπτών στο ξεχωριστό περίπτερο της HelioSphera και
τις 4 ηµέρες της έκθεσης, ήταν αξιοσηµείωτη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις λύσεις που παρουσιάστηκαν, οι επισκέπτες είχαν συνέχεια δίπλα τους την
εµπορική οµάδα της HelioSphera που τους ενηµέρωνε για τα προϊόντα της, τη
στρατηγική της εταιρείας, ενώ παράλληλα έδινε απαντήσεις στα ερωτήµατά
τους σχετικά µε την τεχνολογία Micromorph και τις εφαρµογές της.

Υπενθυµίζεται ότι η HelioSphera διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια
φωτοβολταϊκών πλαισίων thin-film τεχνολογίας Micromorph® στην Ευρώπη,
µε ετήσια δυναµικότητα 60MW. Με µια από τις σηµαντικότερες επενδύσεις
υψηλής τεχνολογίας που έχουν γίνει στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια,
ύψους 200 εκ. €, στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά
και παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών, καθώς και στην σταδιακή στροφή της
βιοµηχανίας προς τις καινοτόµες τεχνολογίες λεπτών υµενίων.
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ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ «∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ»

Με µεγάλη συµµετοχή και πλήρη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 28ο Συνέδριο
της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ της Θεσσαλονίκης.

Κατά την διήµερη διάρκειά του αναλύθηκαν τα σηµαντικά αποτελέσµατα και
χαράχθηκε η προοπτική του ενεργειακού δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ στην
κατεύθυνση της πλήρους εκµετάλλευσης όλων των σύγχρονων εναλλακτικών
µορφών ενέργειας σε ό,τι αφορά την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και τις
νέες εφαρµογές θέρµανσης και κλιµατισµού µε αντλίες θερµότητας και
boilers ξύλου-pellets.

Η χορηγός Τράπεζα EUROBANK συµµετέχοντας ενεργά στην επιχειρηµατική
δράση της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, παρουσίασε νέα ευέλικτα συστήµατα
χρηµατοδότησης των καταστηµάτων-µελών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ενώ παράλληλα
οι επίσης συµµετέχουσες χορηγοί εταιρίες KOSTAL και REHAU παρουσίασαν
διεξοδικά όλες τις τελευταίες τεχνολογικές βελτιώσεις των προϊόντων τους
και επιβεβαίωσαν την εµπιστοσύνη τους αναλύοντας την προοπτική της
συνεργασίας τους για ένα αµοιβαία επωφελές µέλλον µε το Νο1 ενεργειακό
δίκτυο της χώρας «∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ», το οποίο περιλαµβάνει ήδη 65
καταστήµατα-µέλη µε πρόβλεψη τα 70 καταστήµατα µέχρι το τέλος του 2012.
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À¶√™∆∏ƒπ∫∆∏™ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ENERGYTECH

Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ως υποστηρικτής
της έκθεσης ENERGYTECH που έλαβε χώρα στις  16-19/02/2012 στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης συµµετείχε φέτος µε δικό του περίπτερο.

Εντυπωσιακή ήταν φέτος η αύξηση της συνολική επισκεψιµότητας της
έκθεσης, η οποία άγγιξε το 31% σε σχέση µε πέρυσι. Κρίνοντας από το κοινό,
που αποτελούνταν από φοιτητές έως και  πετυχηµένους επιχειρηµατίες, είναι
εµφανές ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση της ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές είναι πλέον γνώριµη σε όλους.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ενηµερώθηκαν εκτενώς για τις δράσεις του
επιµελητηρίου, καθώς επίσης και για τις δυνατότητες εφαρµογής των
τεχνολογιών ΑΠΕ σε ποικίλους τοµείς.

Με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης πολλοί ενδιαφερόµενοι  έγιναν
συνδροµητές των online υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης
www.renewablesb2b.com του επιµελητηρίου αλλά και εγγράφηκαν ως νέα
µέλη.

Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο επί σχεδόν 
10 έτη δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της ενέργειας  µέσα από ένα
ευρύ φάσµα υπηρεσιών όπως είναι η διοργάνωση Συνεδρίων, Συµποσίων, η
ενεργός συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, η εκπαίδευση µέσω ενεργειακών
σεµιναρίων (ΕUREM), καθώς επίσης και µέσω της επιτυχηµένης λειτουργίας
της διεθνούς πύλης www.renewablesb2b.com.

ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012
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™∆π™ ∞.¶.∂.

«Νέο Επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στις Α.Π.Ε. - Φωτοβολταϊκά,
στο Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών (ΚΕΑΣ) Ξυνή - Παροχή Υποτροφιών»

Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών (ΚΕΑΣ) Ξυνή Θεσσαλονίκης, πρωτοπόρο στα
εκπαιδευτικά προγράµµατα υψηλού επιπέδου,  αφουγκραζόµενο τις νέες
συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, προσφέρει Νέο
Επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)- Φωτοβολταϊκά. 

Οι Α.Π.Ε. και κυρίως τα φωτοβολταϊκά, είναι ο τοµέας µε την µεγαλύτερη
αποροφησιµότητα στην αγορά εργασίας και µε τις µεγαλύτερες προοπτικές
(500.000 θέσεις µέχρι το 2020) για την επόµενη δεκαετία. Οι ακαδηµαϊκοί
υπεύθυνοι του ΚΕΑΣ Ξυνή, αντιλαµβανόµενοι τις δύσκολες εργασιακές
συνθήκες που αντιµετωπίζουν οι νέοι σήµερα, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν
ένα καινοτόµο πρόγραµµα σπουδών για τις Α.Π.Ε., µε έµφαση στα
φωτοβολταϊκά.

Το νέο πρόγραµµα του ΚΕΑΣ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της
Ελληνικής αγοράς Ενέργειας και απευθείνεται σε:
➢Άτοµα µε µικρή ή καθόλου εµπειρία από τον τοµέα των Α.Π.Ε.
➢Σπουδαστές µε γνώσεις τεχνικής φύσεως 
➢Σπουδαστές άλλων γνωστικών αντικειµένων, οι οποίοι θέλουν να γίνουν 

ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας
➢Επαγγελµατίες, που έχουν σχέση µε τον τοµέα και επιθυµούν να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να ενηµερωθούν για τις νέες τεχνολογίες

Στόχος του προγράµµατος είναι να επιµορφώσει στελέχη επιχειρήσεων,
επιχειρηµατίες ή πτυχιούχους σχετικά µε τις µεθόδους και τις επιχειρησιακές
πρακτικές που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στη σύγχρονη αγορά των
Α.Π.Ε. καθώς και να εκπαιδεύσει υπέυθυνα σε σύγχρονα εργαστήρια,
διδάσκοντας τα «µυστικά» των εγκαταστάσεων συστηµάτων Α.Π.Ε. . 
Σκοπός του Επαγγελµατικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, σε κάθε
περίπτωση είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους σπουδαστές, ώστε να
είναι πλήρως εξειδικευµένοι στο συγκεκριµένο αντικείµενο από τεχνικής,
οικονοµικής και εµπορικής πλευράς, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει
αποκλειστικές συνεργασίες για πρακτική εξάσκηση µε προοπτικές
επαγγελµατικής αποκτάστασης.
Το Επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στις Α.Π.Ε.– Φωτοβολταϊκά
διδάσκεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΣ Ξυνή στη Βαλαωρίτου 9,  έχει
διάρκεια ενός εξαµήνου και προσφέρεται και σε εξ’αποστάσεως, Distance
Learning πρόγραµµα, για όσους δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τα
θεωρητικά µαθήµατα από κοντά. Οι καθηγητές είναι επαγγελµατίες µε
ακαδηµαϊκές σπουδές και µεγάλη εµπειρία στο χώρο των Α.Π.Ε.. Τα
εργαστηριακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε άρτια εξοπλισµένες
αίθουσες, µε τεχνολογικά προηγµένο εξοπλισµό.
Στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράµµατος το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών
(ΚΕΑΣ) Ξυνή προσφέρει Υποτροφίες Φοίτησης για το Επαγγελµατικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στις Α.Π.Ε..

περισσότερες πληροφορίες

Χατζηνικολάου Νίκο

Marketing Department
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ETHER
∂¶π∆ÀÃ∏™ √§√∫§∏ƒø™∏ ∂ƒ°ø¡ 1,8MW

Η Ether ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίµηνο και παρέδωσε επιτυχώς µια σειρά
από σύνθετα έργα µεγέθους 1,8MW. Τα έργα αυτά αφορούν οικιακές και
βιοµηχανικές στέγες αλλά και Φωτοβολταικά Πάρκα σε διάφορα µέρη της
Ελλάδος.

Για την υλοποίηση των έργων αυτών χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές
τεχνολογίες από προµηθευτές όπως First Solar, CentroSolar, Yingli, για τα Φ/Β
panels Solutronic, SMA για τους inverters καθώς και την λύση Ether EMM
(Energy Management Module) για την τηλεµέτρηση των ΦΒ σηµείων που έχει
αναπτύξει η εταιρία.

Σχετικά µε την Ether
Η Ether παρέχει λύσεις έργων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. 
Το πελατολόγιο της εταιρίας απαρτίζεται από οργανισµούς στον
Τραπεζικό/Χρηµατοοικονοµικό τοµέα, Βιοµηχανίας και Εµπορίου,
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και Τηλεπικοινωνιών καθώς και ιδιώτες
παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις και προτάσεις. Η εταιρία αντιπροσωπεύει
πρωτοπόρες λύσεις στην Ελληνική αγορά, αναπτύσσει δικές της τεχνολογίες
και συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες εταιρίες ενέργειας παρέχοντας
εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβούλων σε αυτές.
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∫∂µ∂ ∞.∂.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC 6, EC 8 KAI K.EN.A.K.
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (KEBE A.E.)
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΣΤΟ ΤΕΕ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Την Πέµπτη 8 Μαρτίου 2012, η ΚΕ.Β.Ε. ΑΕ διοργάνωσε ηµερίδα στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος στη Λάρισα, µε θέµα «Κατασκευές από Φέρουσα
Τοιχοποιία κατά τους EC 6, EC 8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ.», σαν συνέχεια µίας σειράς
ηµερίδων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Εισηγητές ήταν οι καθηγητές
του ΑΠΘ κ.κ. Κοσµάς Στυλιανίδης, Θωµάς Ξένος και ο τεχνικός σύµβουλος
πωλήσεων της ΚΕΒΕ κ. ∆ηµήτρης ∆εδουλάρης, οι οποίοι παρουσίασαν και
τεκµηρίωσαν την απόλυτη συµµόρφωση των προϊόντων ΟΡΘΟBLOCK της
ΚΕ.Β.Ε. ΑΕ ως προς τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων και του Κανονισµού
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) καθώς και τα οικονοµικά
οφέλη από την χρήση τους. 

Η ΚΕ.Β.Ε. ΑΕ, πρωτοπόρος στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, µε ιδιαίτερη
ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας και µε την δύναµη
της υπερσύγχρονης και πλήρως αυτοµατοποιηµένης µονάδας, συµβάλλει στη
δηµιουργία «Πράσινων κτιρίων», µε τη σειρά καινοτόµων προϊόντων
τοιχοποιίας ΟΡΘΟBLOCK (τούβλα κατακόρυφων οπών) που αποτελούν το
βασικότερο κοµµάτι του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΡΘΟBLOCK.

Η ΚΕ.Β.Ε. ΑΕ ευχαριστεί τον κ. Κων/νο ∆ιαµάντο, πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. (Τµήµα
κεντρικής & δυτικής Θεσσαλίας) για την άψογη συνεργασία στη διοργάνωση
της ηµερίδας, καθώς και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας.

Με την έναρξη παραγωγικής µας δραστηριότητας και στον Ν. Λαρίσης, από τις
αρχές του 2012 (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ KEBE ΛΑΡΙΣΑΣ: 5ο χλµ Λάρισας-Συκουρίου),
ερχόµαστε ακόµη πιο κοντά στις περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας
και θα έχουµε την ευκαιρία να ανταλλάσουµε από κοντά ιδέες, απόψεις,
προβληµατισµούς.

Η ΚΕ.Β.Ε. ΑΕ µε σεβασµό στη φύση που δίνει την πρώτη ύλη και µε παραγωγή
καινοτόµων δοµικών κεραµικών προϊόντων δείχνει έµπρακτα το ενδιαφέρον
της για συνειδητή περιβαλλοντικά δόµηση και διαβίωση και δεσµεύεται για
ακόµη πιο αποδοτικές προτάσεις µε γνώµονα την αειφορία και την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων.
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ALEO SOLAR AG
√π∫√¡√ªπ∫Õ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞

Η aleo solar AG επιβεβαιώνει µε την οικονοµική έκθεση για το 2011 που
δηµοσιεύει σήµερα τα προκαταρκτικά µεγέθη που είχε ανακοινώσει στο
παρελθόν. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 16,6% στα 461,8 εκατ. ευρώ
(2010: 553,5 εκατ. ευρώ). Το οικονοµικό έτος 2011 έκλεισε µε αρνητικά κέρδη
προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους –30,5 εκατ. ευρώ (2010: 43,0 εκατ. ευρώ).
Το περιθώριο κέρδους EBIT µειώθηκε στο –6,6% (2010: 7,8%), ενώ το µέρισµα
ανά µετοχή στα –2,47 ευρώ (2010: 2,41 ευρώ). 

«Το 2011 χαρακτηρίστηκε από µία πρωτοφανή κατάρρευση των τιµών στον
κλάδο των φωτοβολταϊκών», αναφέρει ο κ. York zu Putlitz, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος και Οικονοµικός ∆ιευθυντής της aleo solar AG. «Οι τιµές των
κυψελών και των πάνελ υποχώρησαν δραµατικά λόγω της παγκόσµιας
υπερπροσφοράς. Ακόµα κι εµείς χρειάστηκε να µειώσουµε τις τιµές πώλησής
µας κατά περισσότερο από ένα τρίτο κατά τη διάρκεια του έτους. 
Έτσι ο κύκλος εργασιών και τα περιθώρια κέρδους µας επιβαρύνθηκαν
σηµαντικά και δεν µπορέσαµε να επιτύχουµε τους αρχικούς µας στόχους.» 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας επιβαρύνθηκαν ταυτόχρονα από τις
ιδιαίτερα υψηλές αποπληρωµές των συµβολαίων προµήθειας κυψελών από
προηγούµενη έτη. 

Το 2011, η aleo solar AG κατάφερε να αυξήσει ξανά την ισχύ της σε επίπεδο
παραγωγής και πώλησης πάνελ. Η παραγωγή σηµείωσε αισθητή αύξηση
φτάνοντας τα 303 Megawatt (MW) (2010: 267 MW), ενώ και οι πωλήσεις
αυξήθηκαν στα 297 MW (2010: 255 MW). 223,3 εκατ. ευρώ, δηλ. σχεδόν το
ήµισυ του κύκλου εργασιών της aleo solar AG, αφορούσε διεθνείς αγορές.
Στις χώρες όπου η aleo solar δραστηριοποιείται µε επιτυχία εδώ και πολλά
χρόνια, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο, ήρθε τώρα να
προστεθεί και η σηµαντική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Στις χώρες εκτός
Ευρώπης, η εταιρία σηµείωσε ιδιαίτερη επιτυχία στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το
Μεξικό και το Ισραήλ. 

Το 2012 η aleo solar AG σκοπεύει να αυξήσει ξανά τον τζίρο της αξιοποιώντας
πλήρως τις παραγωγικές της ικανότητες. Λόγω του οξύτατου ανταγωνισµού
στην αγορά των φωτοβολταϊκών, αναµένονται ζηµιές και κατά το 2012. 
Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται πως θα ανέλθει σε τουλάχιστον 440 εκατ.
ευρώ.
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∂.√ •À¡∏ & KOSTAL
¶ƒø∆√¶√ƒπ∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ °π∞ ∆√

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

Νέα, µεγάλη συνεργασία εγκαινιάζει ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ µε την
KOSTAL Solar Electric Hellas, Ελληνική θυγατρική της Γερµανικής εταιρίας
παραγωγής ηλεκτρονικού και ηλεκτροµηχανικού υλικού KOSTAL. Ο στόχος
είναι η παροχή ποιοτικών και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών
σχετικών µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.

Η συνεργασία περιλαµβάνει τη στελέχωση εκ µέρους της KOSTAL Solar
Electric Hellas, µέρους του σύγχρονου εργαστηρίου φωτοβολταϊκών, στις
εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ Μακεδονίας (Βαλαωρίτου 9).
Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συµβάλλει
στην άρτια εκπαίδευση των συµµετεχόντων στο νέο επαγγελµατικό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα στις Α.Π.Ε..

Η KOSTAL Solar Electric Hellas είναι η Ελληνική θυγατρική της Γερµανικής
εταιρείας παραγωγής τεχνολογικά απαιτητικών ηλεκτρονικών και
ηλεκτροµηχανικών / µηχατρονικών προϊόντων για σηµαντικές βιοµηχανικές
επιχειρήσεις. Ο επιχειρηµατικός όµιλος KOSTAL απασχολεί σε 37 σηµεία ανά
τον κόσµο σε 17 χώρες, περίπου 13.300 συνεργάτες στους τοµείς ηλεκτρικών
συστηµάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συστηµάτων για τη βιοµηχανία,
συστηµάτων επαφής και τεχνολογίας ελέγχου (SOMA).

Εκτός από το σύγχρονο εργαστήριο, οι συµµετέχοντες στο νέο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα θα απολαµβάνουν και τη δυνατότητα συµµετοχής σε
εξειδικευµένα σεµινάρια στις εγκαταστάσεις της KOSTAL Solar Electric Hellas,
µε σκοπό τη συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων τους.

Το νέο πρόγραµµα φωτοβολταϊκών του Ε.Ο. ΞΥΝΗ έχει σχεδιαστεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς και  στόχος του είναι να
επιµορφώσει στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηµατίες ή πτυχιούχους σχετικά
µε τις µεθόδους και τις επιχειρησιακές πρακτικές που απαιτούνται για να
ανταποκριθούν στη σύγχρονη αγορά των Α.Π.Ε. καθώς και να εκπαιδεύσει
υπέυθυνα σε σύγχρονα εργαστήρια, διδάσκοντας τα «µυστικά» των
εγκαταστάσεων συστηµάτων Α.Π.Ε.. 

Το Επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στις Α.Π.Ε.– Φωτοβολταϊκά έχει
διάρκεια ενός εξαµήνου και προσφέρεται και σε εξ’ αποστάσεως - Distance
Learning πρόγραµµα, για όσους δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τα
θεωρητικά µαθήµατα από κοντά. Οι καθηγητές είναι επαγγελµατίες µε
ακαδηµαϊκές σπουδές και µεγάλη εµπειρία στο χώρο των Α.Π.Ε..
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POSITIVE ENERGY
¶∞ƒ∂¢ø™∂ ¡∂∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏
™∂ ™∆∂°∏ π™ÃÀ√™ 500KWP

Η POSITIVE ENERGY, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παροχής
ολοκληρωµένων λύσεων στον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
ολοκλήρωσε µε επιτυχία και παρέδωσε στην Εταιρεία ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε.,
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 500 kWp επί στέγης στο
Νοµό Αττικής, που συνδέθηκε πρόσφατα µε το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής και
Μεταφοράς Ενέργειας. Από το έργο αναµένεται η παραγωγή, συνολικά σε
ετήσια βάση, τουλάχιστον 755.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τη
λειτουργία του αναµένεται συνολικά η εξοικονόµηση άνω των 768 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως, δηλαδή όσο απορροφά ένα δάσος
περίπου 40.000 δέντρων µέσα από τη φωτοσύνθεσή του. Η ηλεκτρική
ενέργεια που θα παράγεται, ισοδυναµεί µε την ηλεκτρική ενέργεια που θα
κατανάλωναν σε ετήσια βάση περίπου 175 νοικοκυριά. 

O ∆ιευθυντής Ανάπτυξης του Οµίλου Επιχειρήσεων Βυτόγιαννη στην οποία
ανήκει η ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε., κ. Στέλιος Βυτόγιαννης, δήλωσε σχετικά: 
“Η επένδυση αυτή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε εν µέσω µιας εξαιρετικά
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας και είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την
επιµονή και την έµπρακτη πρωτοβουλία µας που οδήγησε στην επιτυχή
υλοποίησή της. Θεωρούµε ότι η εµπιστοσύνη που επιδεικνύουµε µαζί µε
άλλους αντίστοιχους επενδυτές στην προοπτική της ελληνικής αγοράς
φωτοβολταϊκών που ήδη, από τα διαρκώς αυξανόµενα µεγέθη της
διαφαίνεται πολύ σηµαντική, θα παροτρύνει και άλλους ιδιοκτήτες αδειών να
προχωρήσουν µε τα έργα τους. Θα θέλαµε επίσης να ευχαριστήσουµε την
POSITIVE ENERGY που µας παρέδωσε ένα άρτιο τεχνικά έργο, επιδεικνύοντας
συνέπεια στην υλοποίησή του µε γνώµονα την υψηλή ποιότητα και την
εκτέλεσή του, εντός του επιθυµητού χρονοδιαγράµµατος.  

Ο Εµπορικός ∆ιευθυντής της POSITIVE ENERGY, κ. Κυριάκος Αγιαννίδης,
δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, η POSITIVE ENERGY
εισέρχεται δυναµικά και στην κατηγορία µεγάλων φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων σε βιοµηχανικές στέγες, η οποία έχει µεγάλο δυναµικό
ανάπτυξης στην Ελλάδα και αποτελεί τη λογική εξέλιξη της εκκίνησης που
γίνεται σε κάθε χώρα µε τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις επί γηπέδων. Πιστοί
στη δέσµευσή µας για απόλυτη έµφαση στην τεχνική ποιότητα των έργων µας,
θεωρούµε ότι καταφέραµε να παραδώσουµε ένα υποδειγµατικό έργο σε
βιοµηχανική στέγη, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες αυτού του
είδους των εγκαταστάσεων. Σε µια αγορά που δυστυχώς η εµπορική
αναµέτρηση εξακολουθεί να αφορά πρωτίστως και σχεδόν αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή, τελικά αναλάβαµε να υλοποιήσουµε το εν λόγω έργο δίχως
να προσφέρουµε το χαµηλότερο τίµηµα αλλά µε το να πείσουµε τον επενδυτή
για την τεχνική αρτιότητα της πρότασής µας. Το στοίχηµά µας ήταν να
παραδώσουµε ένα Φ/Β έργο που θα δικαιολογούσε απόλυτα την εµπιστοσύνη
που µας έδειξε η εταιρεία ΦOYNTΡΙΝΚΟ και το γεγονός ότι τα τελικά σχόλια
του πελάτη µας ήταν ότι δικαιώθηκε για την επιλογή του, αποτελεί µεγάλη
τιµή για εµάς. Τέτοια σχόλια µας επιτρέπουν να εξακολουθήσουµε να
κινούµαστε στην ελληνική αγορά µε πρωταρχικό γνώµονα την ποιότητα και
την αξιοπιστία.»
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NEON ENERGY
√π∫√¡√ªπ∫∞ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞

Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 - 1η Εταιρική Χρήση (27/1/2010-
31/12/2011)
Με κέρδη προ φόρων 3.004.370,76€ και κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις)
15.399.374,53€, η Neon Energy έκλεισε τη χρήση του 2011. 
Η αποτελεσµατικότητα της εταιρίας και κατ’ επέκταση τα κέρδη της είναι τα
κύρια επιτεύγµατα της Neon Energy, κατά τη χρήση του 2011, δικαιώνοντας
έτσι τις προσπάθειες της διοίκησης και των εργαζοµένων της.

Η Neon Energy, παρά τη γενικότερη αρνητική οικονοµική συγκυρία, πέτυχε να
διεκδικήσει µια ηγετική θέση στον κλάδο των ΑΠΕ και έτσι να παίξει έναν
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η Neon Energy διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά µιας υγιούς και δυνατής
εταιρίας µε ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις
της είναι µηδενικές στις χώρες δραστηριοποίησής της και οι πάσης φύσεως
λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες σχεδιάζονται και στηρίζονται στα
υψηλά αποθεµατικά κεφάλαια και ρευστά διαθέσιµα της εταιρίας. 

Η Εταιρία προχωρά µε έντονους και ραγδαίους ρυθµούς στην υλοποίηση των
έργων και στην επέκτασή της. Πλέον, η εταιρία είναι µία από τις
σηµαντικότερες πολυεθνικές εταιρίες του χώρου µε παρουσία στην Γερµανία,
Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Παρέχει υπηρεσίες Business
Development και EPC Contracting, καθώς και Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα
για την πραγµατοποίηση έργων. Η Neon Energy προσφέρει λύσεις για
φωτοβολταϊκά συστήµατα σε πάρκα, σε επαγγελµατικές στέγες καθώς και σε
οικιακές στέγες, βασιζόµενη στην υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκή
τεχνολογία που εφαρµόζει. Η εταιρία προτείνει, µελετά και κατασκευάζει
υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήµατα στις χώρες δραστηριοποίησής
της. Σήµερα, η Νeon Εnergy διαθέτει έργα πάνω από 80MWp σε
φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MWp σε επαγγελµατικές στέγες και 1,78MWp σε
οικιακές στέγες, τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή σε εξέλιξη στην Ελλάδα. 

Οικονοµικές προβλέψεις - εκτιµήσεις για το 2012:
1) Έργα σε εξέλιξη για το πρώτο 3µηνο του 2012: 35.000.000€. 
2) Κύκλος Εργασιών Ελλάδος, 2012: 80,000,000€ για την Ελλάδα και 
3) Κύκλος Εργασιών Οµίλου, 2012: 200,000,000€ (συµπεριλαµβάνονται οι
διεθνές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Neon Energy και
προαναφέρονται)
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PAIRAN 
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏
ECOTEC 2012

«Κρίσιµες για την πορεία της αγοράς Φ/Β το 2012 οι λεπτοµέρειες του
προγράµµατος Ήλιος»

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της Pairan Ελλάδος στο
πλαίσιο της 5ης ∆ιεθνούς έκθεσης «Ecotec 2012 - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
& Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό
κέντρο «Expo Athens», από τις 15 ως τις 18 Μαρτίου 2012.

Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Pairan είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν
από κοντά για τις ολοκληρωµένες λύσεις και την πλούσια σειρά προϊόντων
εξοπλισµού φωτοβολταϊκών συστηµάτων της εταιρίας. Το κοινό εµφανίστηκε
ιδιαίτερα ενηµερωµένο τόσο για τις τεχνικές πτυχές που αφορούν την
κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και για τις τρέχουσες εξελίξεις
σχετικά µε το νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου. 

«Παρατηρήσαµε µια αύξηση του ενδιαφέροντος για τις Φ/Β εγκαταστάσεις
µικρότερης ισχύος, κάτι που αποδίδουµε στην έλλειψη ρευστότητας στην
αγορά εν µέσω της οικονοµικής κρίσης», σηµείωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Pairan Ελλάδος, κ. Dieter Schmitt, συµπληρώνοντας: «Έντονο ενδιαφέρον
από πλευράς επενδυτών σηµειώνεται και για µεγαλύτερα έργα, όµως η
κινητικότητα είναι περιορισµένη, καθώς τόσο οι παράγοντες της αγοράς, όσο
και οι ενδιαφερόµενοι αναµένουν περισσότερες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του προγράµµατος Ήλιος. Είµαι αισιόδοξος και εκτιµώ πως όταν θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο, η αγορά των φωτοβολταϊκών θα κινηθεί σε έντονους
ρυθµούς και πάλι.»
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∂π¢∏™∂π™

ECOTEC
5∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏

28.000 ∂¶π™∫∂¶∆∂™  

Εντυπωσιακή προσέλευση επισκεπτών χαρακτήρισε την 5η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης «Ecotec –
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα» που πραγµατοποιήθηκε το τετραήµερο 15-18
Μαρτίου στο «Expo Athens» στην Ανθούσα Αττικής.

Σχεδόν 28.000 επισκέπτες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν επιχειρηµατίες, στελέχη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και ιδιώτες επενδυτές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, τα συστήµατα
και τις εφαρµογές που προσφέρουν καθαρή ενέργεια, µειώνουν το ενεργειακό κόστος και προστατεύουν το
περιβάλλον. Αριθµός ιδιαίτερα µεγάλος λαµβανοµένης υπόψη της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας.

Για µια ακόµη χρονιά η έκθεση επιβεβαίωσε τη δυναµική της, καθώς συµµετείχαν 240 εταιρίες, εκ των οποίων
οι 60 συµµετοχές ήταν από το εξωτερικό, εκπροσωπώντας 15 χώρες. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε το κοινό και για το συνέδριο «Ecoforum» -πάνω σε θέµατα τεχνολογιών
περιβάλλοντος- που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης αλλά και για τις παράλληλες µε
αυτό εκδηλώσεις που έγιναν στη διάρκεια του τετραηµέρου.

Η «Ecotec - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα» διοργανώνεται κάθε χρόνο από την «T
Expo», τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και
υποστηρίζεται από όλους σχεδόν τους φορείς του χώρου.
Μέγας Χορηγός της έκθεσης ήταν η εταιρία SOPRAY NEW ENERGY. 
Χορηγοί της έκθεσης ήταν οι εταιρίες RenApps, Upsolar, NEON ENERGY, THESAN και SUNRISE PV.
Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας ήταν το µηνιαίο περιοδικό «Ecotec» και χορηγοί επικοινωνίας τα περιοδικά της
T-Press «Θερµοϋδραυλικός», «Ηλεκτρολόγος», «Εργοταξιακά Θέµατα», «Μετάδοση Ισχύος», «Logistics &
Management» και «Car & Truck», η εφηµερίδα Ναυτεµπορική, τα περιοδικά Green Tank, Sun & Wind, PV
Magazine, Τεχνική Επιθεώρηση, ECON 3, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, Profil Energy, Water & Waste. Χορηγοί Ηλεκτρονικής
Επικοινωνίας ήταν οι ιστοσελίδες naftemporiki.gr, Biomassenergy.gr και Energypress.gr.
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∂π¢∏™∂π™

EXELGROUP
¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ 

™∆∏¡ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ECOTEC 2012

Τα ελληνικά φωτοβολταϊκά πλαίσια υψηλής απόδοσης και τις σταθερές
βάσεις στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής, δικής της κατασκευής, είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση Ecotec 2012, η ελληνική
εταιρία ExelGroup.

Στο περίπτερο της ExelGroup, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν και για τις δύο κατηγορίες των προϊόντων, φωτοβολταϊκά
πλαίσια και σταθερές βάσεις στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής, που
παράγονται στα εργοστάσια της σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά,
παρουσιάστηκαν οι σειρές φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης
(πολυκρυσταλλικών και µονοκρυσταλλικών) ESP series60 Poly και ESP
series60 Mono, οι σταθερές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί
εδάφους Exel G1, Exel G2, Exel G3 και οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών
πλαισίων για επικλινείς και επίπεδες οροφές Exel RB1, Exel RB2 και Exel RB3. 
Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών, τόσο στον τοµέα των φωτοβολταϊκών
πάρκων, όσο και στον τοµέα των οικιακών φωτοβολταϊκών, ήρθε να
επιβεβαιώσει την ελκυστικότητα των προϊόντων και λύσεων που προσφέρει  η
ExelGroup, καθώς ο επενδυτής εξασφαλίζει επώνυµα ποιοτικά προϊόντα
ελληνικής παραγωγής µε ευρωπαϊκά standards και πιστοποιήσεις.
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∂π¢∏™∂π™

∫∂µ∂
∞∫ƒø™ ∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∏™
™∆∏¡ 29∏ INFACOMA

Για µια ακόµη χρονιά ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η συµµετοχή της ΚΕΒΕ Α.Ε.
στην έκθεση INFACOMA που πραγµατοποιήθηκε στις 16-19/2/2012 στη
Θεσ/νίκη.

Η φετινή συµµετοχή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού συνέπεσε χρονικά µε
την έναρξη της παραγωγικής µας δραστηριότητας στο νέο υποκατάστηµα
Λάρισας (5ο χλµ Λάρισας-Συκουρίου).

Το σύστηµα δόµησης ΟΡΘΟBLOCK και η πλήρης εναρµόνισή του µε τους
Ευρωκώδικες και τον Κ.ΕΝ.Α.Κ., σε συνδυασµό µε  τα αξεσουάρ στέγης που
συνοδεύουν τα κεραµίδια µεγάλων διαστάσεων, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
των επισκεπτών µας.

Οι συνεργάτες µας από το τµήµα πωλήσεων και οι τεχνικοί µας σύµβουλοι
έκαναν µία ολοκληρωµένη παρουσίαση των προϊόντων µας και των
εφαρµογών τους και έδωσαν λύσεις σε τεχνικά θέµατα.

Ευχαριστούµε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους και
δεσµευόµαστε πως θα συνεχίσουµε µε την ίδια προσήλωση στο τρίπτυχο
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.
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∂π¢∏™∂π™

SABO ENERGY
°π∞ ªπ∞ ∞∫√ª∏ º√ƒ∞ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC

H SABO Energy συµµετείχε για ακόµη µια φορά στην έκθεση Ecotec, που
πραγµατοποιήθηκε στο Expo Athens στην Ανθούσα από τις 15 έως τις 18
Μαρτίου. 

Η συµµετοχή της κρίθηκε σίγουρα θετική αφού στη συγκεκριµένη έκθεση
διαπιστώθηκε αύξηση ενδιαφέροντος από ιδιώτες αλλά και εταιρίες που
έχουν την πρόθεση να επενδύσουν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
συγκεκριµένα στα Φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η εταιρία έχει πραγµατοποιήσει µία σειρά έργων 2.8 MW ενώ πάνω από 67
έργα είναι προγραµµατισµένα για το 2012.

Το εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρίας ήταν εκεί για να ανταποκριθεί στα
αιτήµατα των ενδιαφεροµένων είτε επρόκειτο για φωτοβολταικά πάρκα είτε
για οικιακές και βιοµηχανικές στέγες.

Η SABO Energy µέλος του Οµίλου SABO, έχοντας καθετοποιηµένη µονάδα
σχεδίασης, παραγωγής, 24/7 after sales service, προσφέρει ολοκληρωµένα
turnkey projects και εξατοµικευµένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του ιδιώτη ή της εταιρίας.

περισσότερες πληροφορίες

Μαριλίνα Καψάλη
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∂π¢∏™∂π™

BUILD-IT
π¢π∞π∆∂ƒ∞ ∂¶π∆ÀÃ∏™ ∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™
™∆∏¡ 5∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ECOTEC

Ιδιαίτερα επιτυχής αποτιµήθηκε απολογιστικά η συµµετοχή της Build-IT, στην
5η ∆ιεθνή Έκθεση «ECOTEC-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
συστήµατα» που πραγµατοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Expo Athens. 

Από τις πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενες εταιρίες καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων στο χώρο της Ευφυούς ∆ιαχείρισης Παραγωγής και Αποθήκευσης
Ενέργειας, η Build-IT, µε παρουσία εφάµιλλη της επιχειρηµατικής της
δραστηριότητας µέχρι σήµερα, παρουσίασε σε πληθώρα επισκεπτών και
εκθετών που επισκέφθηκε το περίπτερό της, την ολοκληρωµένη καινοτόµο
λύση αποµακρυσµένης παρακολούθησης και διαχείρισης Φ/Β
εγκαταστάσεων, PV Sense και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την
επιτυχή υλοποίησή της. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν τόσο οι
εξειδικευµένες λύσεις που διαθέτει για πάρκα µεγάλης ισχύος όσο και οι
τυποποιηµένες εκδόσεις της λύσης, PV Sense10, για οικιακά φωτοβολταϊκα
και PV Sense100, για εγκαταστάσεις µέχρι 100 kW. Οι επισκέπτες, έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις live παρουσιάσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα
φωτοβολταϊκά πάρκα των επενδυτών που εµπιστεύθηκαν και εγκατέστησαν
τη λύση, προκειµένου να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την επένδυσή
τους από οποιοδήποτε σηµείο, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και να
επιτυγχάνουν τη µέγιστη απόδοση των έργων τους. H Build-IT, θα συνεχίσει να
επενδύει δυναµικά στις πράσινες τεχνολογίες και να συµµετέχει σε κάθε
σηµαντικό γεγονός που συµβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής
επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, δηµιουργώντας
καινοτόµα και αντάξια του διεθνούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

H Build-IT είναι µια καινοτοµική εταιρία που ιδρύθηκε το 2007 και δαπάνησε 3
χρόνια έρευνας και ανάπτυξης λύσεων στο χώρο του «∆ιαδικτύου των
αντικειµένων» (Internet of Things) πρίν βγεί στην αγορά. ∆ραστηριοποιείται
εµπορικά από τις αρχές του 2010 στην Ελλάδα και την Κύπρο και ήδη έχει
παρουσιάσει πρωτοποριακές λύσεις σε κτιριακούς αυτοµατισµούς νέας γενιάς
και συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας. ∆ιαθέτει ήδη ένα
σηµαντικό πελατολόγιο που αποτελείται από τράπεζες, νοσοκοµεία, κτήρια
γραφείων και βιοµηχανίες.
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∂π¢∏™∂π™

™¶∂º
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∂ √ª∞¢∞ ∂ƒ°∞™π∞™ 

°π∞ ∆π™ ∞¶∂ ∆√À À¶∂∫∞

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υλοποιώντας
πάγιο αίτηµα των φορέων εκπροσώπησης της αγοράς των ΑΠΕ συγκρότησε
οµάδα εργασίας µε την συµµετοχή και εκπροσώπων των Συνδέσµων.  

Ο ΣΠΕΦ συµµετέχοντας στην νεοσύστατη αυτή οµάδα εργασίας δια του
Προέδρου του κ. Στέλιου Λουµάκη, εκφράζει καταρχήν την ικανοποίηση του
αλλά ταυτόχρονα και την ελπίδα τα πραγµατικά επιχειρηµατικά δεδοµένα που
αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά στην χώρα για κάθε
τυπικό µέγεθος εγκατάστασης, όπως τεκµηριωµένα αναλύονται και
τροφοδοτούνται από τον Σύνδεσµο, να αξιοποιηθούν στην ουσία τους από το
Υπουργείο.  

Στόχος άλλωστε της οµάδας εργασίας αυτής είναι καταρχήν η ρεαλιστική
επιστηµονικά και τεχνικά αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης που
επικρατεί στην χώρα ανά τεχνολογία, ώστε εν συνεχεία να υπάρξουν µέτρα
βελτίωσης ή περαιτέρω διασφάλισης ενός υγιούς επενδυτικού κλίµατος για
τις ΑΠΕ εκεί όπου απαιτούνται.     

Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά
Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον
Μάρτιο του 2009 µε σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των
συµφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα.
Πρόκειται για κατ’ εξοχήν επιστηµονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηµατικό
σύνδεσµο αφού τα µέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή
ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στο σύνδεσµο περιλαµβάνονται εταιρίες µέλη
µε εγκατεστηµένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηµατικότητα
στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
αποτελεί τον βασικό προσανατολισµό των εταιριών -µελών. Προς τον σκοπό
αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής µέλους στον ΣΠΕΦ
είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ
τούτου στον προθάλαµο του ΣΠΕΦ υφίσταται σηµαντικός όγκος αιτηµάτων
εγγραφής τα οποία µε την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα
ενσωµατωθούν και αυτά στην δύναµη του συνδέσµου.              
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περισσότερες πληροφορίες

Μαριλίνα Καψάλη

∂π¢∏™∂π™

SABO SA
TO 1√ ∆ƒπª∏¡√ ∫§∂π¡∂π ∞¡√¢π∫∞

Πέντε συνολικά έργα ολοκληρώνει τον Μάρτιο ο Ενεργειακός τοµέας της
SABO SA, κλείνοντας έτσι το 1ο τρίµηνο του 2012 µε ανοδική πορεία και
έχοντας σε εξέλιξη µια σειρά έργων µέχρι τη κλείσιµο της χρονιάς.

Τα έργα αφορούν Φωτοβολταικά πάρκα αλλά και µία Βιοµηχανική Στέγη,
στους νοµούς Αττικής, Φθιώτιδας και Βοιωτίας. 

Χρησιµοποιήθηκαν διαξονικά και µονοαξονικά trackers κατασκευής SABO SA,
panel της εταιρίας JinkoSolar (240W), η οποία αποτελεί µία από τους
κορυφαίους κατασκευαστές panel στο κόσµο σύµφωνα µε την τελευταία
έκθεσης της IMS Research καταλαµβάνοντας την 6η θέση στην παγκόσµια
αγορά ενώ τα inverters είναι Danfoss TLX Pro. 

H εγκατεστηµένη ισχύ των πάρκων ξεκινά από τα 20 kWp φτάνοντας τα 99.84
kWp. Η 1η Φωτοβολταική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος σε
βιοµηχανική στέγη που υλοποιήθηκε από τη SABO SA έχει ισχύ 97.44 kWp.

Οι Trackers της SABO SA είναι στατικώς πιστοποιηµένοι από την TUV HELLAS
και έχουν όλα τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας για προστασία από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες όπως άνεµο, χιόνι, ή κεραυνούς. 

Το κάθε πάρκο που ολοκληρώνεται από τη SABO SA δίνεται µε περίφραξη,
χρήση καµερών και σύστηµα συναγερµού, µε στόχο τη µέγιστη ασφάλεια του
πάρκου και τη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας του.
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∂π¢∏™∂π™

ARVIS A.E.
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ 5∏ ¢π∂£¡∏ 

∂∫£∂™∏ ECOTEC

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η ∆ιεθνής Έκθεση Ecotec, η οποία
πραγµατοποιήθηκε από 15 έως 18 Μαρτίου στο εκθεσιακό Κέντρο EXPO
ATHENS.

H ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε., θυγατρική της ARVIS A.E., συµµετείχε στην έκθεση µε
στόχο την προβολή των προϊόντων της και των συνδεδεµένων µε το δίκτυο
έργων της σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες για
την στιβαρότητα κατασκευής και την αξιοπιστία του Γερµανικού tracker της
εταιρείας Solar-Trak GmbH, το οποίο αντιπροσωπεύει η εταιρεία µας στην
Ελλάδα. Το tracker, το οποίο κατασκευάζεται από το 2000, έχει ήδη
εγκατασταθεί σε 9 χώρες ενσωµατωµένο σε έργα ισχύος µεγαλύτερης από 9
MWp και λειτουργεί χωρίς προβλήµατα και µε ελάχιστες απαιτήσεις
συντήρησης.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους επισκέπτες µας για το ενδιαφέρον
τους στα προϊόντα µας καθώς και τους πελάτες µας, οι οποίοι µας έχουν ήδη
τιµήσει µε την εµπιστοσύνη τους. 

Επιδεικνύοντας την ίδια προσήλωση στους στόχους µας, υποσχόµαστε στους
πελάτες µας ότι θα συνεχίσουµε το έργο µας προσφέροντας ολοκληρωµένες
λύσεις στη µελέτη, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία και
µακροχρόνια συντήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

περισσότερες πληροφορίες

Αντώνης Παπαδάκης

Γενικός ∆ιευθυντής
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CONERGY
∏ ¡∂∞ ∂°°À∏™∏ PREMIUMPLUS

Απάντηση στους ενδοιασµούς που προκαλoύν στους επενδυτές η οικονοµική
ύφεση και τα ψιλά γράµµατα των συµβάσεων δίνει η Conergy µε τη νέα
εγγύηση PremiumPlus.
Η νέα εγγύηση προϊόντος για τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες που προσφέρει η
Conergy, επεκτείνεται στα 12 έτη, περιέχει εγγύηση γραµµικής απόδοσης
και όρους ακόµη πιο φιλικούς προς τον πελάτη, αποδεικνύοντας έµπρακτα το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει τόσο στην ελληνική, όσο και στην
παγκόσµια αγορά.
Οι όροι εξασφαλίζουν πως το κόστος αντικατάστασης (µεταφορά, αφαίρεση
και επανατοποθέτηση, επιτόπου έλεγχος), καθώς και το κόστος ελέγχου από
ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα γίνονται πλήρως αποδεκτά έως ένα καθορισµένο
ποσό. Επίσης, εγγυώνται την αντικατάσταση µε ίδιες Φ/Β γεννήτριες εντός της
περιόδου εγγύησης του προϊόντος, την αποδοχή πορισµάτων από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες και επιτρέπουν τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων εγγύησης
σε τρίτους.
Η εγγύηση Conergy PremiumPlus παρέχεται δωρεάν για Φ/Β γεννήτριες µε
ηµεροµηνία αγοράς από την 1η Φεβρουαρίου 2012 και µετά, ανεξάρτητα
από το αν προορίζονται για εγκατάσταση σε ιδιωτική οικία, βιοµηχανική στέγη
ή ανοικτή έκταση.
Μοναδική προϋπόθεση είναι οι Φ/Β γεννήτριες να εγγραφούν στο ειδικό
website της Conergy (http://www.conergy.gr/PremiumPlus) εντός 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Φ/Β συστήµατος. Σε περίπτωση
αιτήµατος εγγύησης, ο πελάτηςµπορεί να έρθει απευθείας σε επαφή µε την
Conergy παρέχοντας τον αριθµό εγγραφής, την ηµεροµηνία και την τοποθεσία
της εγκατάστασης, τον τύπο και την κατηγορία ισχύος των Φ/Β γεννητριών.
Με αυτό τον τρόπο, η Conergy, εγγυάται την άµεση και απρόσκοπτη
αξιολόγηση του αιτήµατος εγγύησης, εφόσον ανακύψει τέτοια ανάγκη. 
Με την εγγύηση Conergy PremiumPlus, η Conergy, προσφέρει υπηρεσίες
εγγύησης στις οποίες ο πελάτης µπορεί να βασιστεί πλήρως, µε
πλεονεκτήµατα που διαφέρουν σηµαντικά από τα πρότυπα της σηµερινής
αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξεπέραστη προστιθέµενη αξία. 
Η υπόσχεσή της Conergy είναι προς όφελός σας.
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SMA HELLAS AE
°π√ƒ∆∞™∂ ∆∞ 5 Ãƒ√¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™ ∆∏™

™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ™∆∏¡ ECOTEC 2012 

H SMA Hellas ΑΕ, στο πλαίσιο της δυναµικής συµµετοχής της στην 5η ∆ιεθνή
Έκθεση «Ecotec 2012 - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα»
που πραγµατοποιήθηκε στις 15-18 Μαρτίου 2012 στο Expo Athens, γιόρτασε
τα 5 χρόνια επιτυχηµένης παρουσίας της στην Ελλάδα. Το µήνυµα: ENERGY
THAT CHANGES - Προχωράµε µαζί για ένα κοινό όραµα και δηµιουργούµε την
ενέργεια που φέρνει την αλλαγή. «Η συµπλήρωση των 5 χρόνων παρουσίας
της SMA στην Ελλάδα αποδεικνύει τη δέσµευση και την επιµονή της εταιρίας,
παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουµε, να επενδύει στην ελληνική αγορά
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Μέσα σε 5 χρόνια έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα
παραµένοντας προσηλωµένοι, όµως, πάντα στο όραµα και στη στρατηγική µας.
Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε το δίκτυο των συνεργατών µας
και να µεταφέρουµε την τεχνολογική καινοτοµία στον τοµέα των φωτοβολταϊκών
στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Χάρης Χρηστίδης Γενικός ∆ιευθυντής της SMA Hellas.

Η SMA Hellas στη γιορτή που ετοίµασε για τους συµµετέχοντες εκθέτες,
καθώς και τους συνεργάτες που είχε κοντά της, επεφύλαξε ευχάριστες
εκπλήξεις. Ο Γιώργος Λιανός, µε πηγαίο και αυθόρµητο χιούµορ, υποδέχτηκε
τους καλεσµένους της SMA Hellas και παρουσίασε µια ιστορική αναδροµή της
εταιρίας κάνοντας αναφορά στις σηµαντικότερες στιγµές της τελευταίας 5ετίας.
Το γεγονός αυτό, συνοδεία µουσικής δηµιούργησε µε πρωτότυπο τρόπο,
επετειακό εορταστικό κλίµα όπου το κοινό συµµετείχε µε τη δική του ενέργεια.
Υπενθυµίζεται ότι στο περίπτερο της SMA Hellas (Ε1, Αίθουσα 3) παρουσιάστηκαν
οι ολοκληρωµένες λύσεις φωτοβολταϊκών µετατροπέων για κάθε τύπο
φωτοβολταϊκού συστήµατος αλλά και για κάθε κατηγορία ισχύος που διαθέτει
η εταιρεία, καθώς επίσης και πληροφορίες για το πρόγραµµα επιβράβευσης
SMA Bonus Program, τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης SMA Solar
Academy και τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες SMA Service που συνοδεύουν την
ευρεία γκάµα των προϊόντων SMA.  

Σχετικά µε την SMA 
Η SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) είναι η κορυφαία εταιρία στην αγορά
φωτοβολταϊκών µετατροπέων παγκοσµίως και ένας από τους κορυφαίους προµηθευτές
µετασχηµατιστών και πηνίων, καθώς και καινοτόµων λύσεων τροφοδοσίας ενέργειας
στον τοµέα των σιδηροδροµικών προαστιακών και υπεραστικών µεταφορών. Ο όµιλος
SMA σηµείωσε κύκλο εργασιών 1,9 δισ. ευρώ το 2010. Η εταιρία εδρεύει στο Niestetal
της Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 19 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Ο όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.300 εργαζόµενους, πλέον των εργαζοµένων
έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το πολυβραβευµένο φάσµα προϊόντων της SMA
περιλαµβάνει φωτοβολταϊκούς µετατροπείς για εγκαταστάσεις στέγης, για φωτοβολταϊκά
συστήµατα µεγάλης κλίµακας καθώς και αυτόνοµα. Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να
προσφέρει την τεχνικώς βέλτιστη λύση µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και
όλους τους τύπους εγκαταστάσεων. Το φάσµα υπηρεσιών της εταιρίας ολοκληρώνεται µε
ένα διεθνές δίκτυο Service. Οι εξαιρετικά ευέλικτες εγκαταστάσεις παραγωγής
φωτοβολταϊκών µετατροπέων στη Γερµανία και στη Βόρεια Αµερική έχουν ετήσια
παραγωγική ικανότητα της τάξεως των 11,5 GW. Επιπρόσθετα, ο όµιλος SMA διατηρεί
µονάδα παραγωγής για βασικά ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία στην Πολωνία. Από το 2008, η
µητρική εταιρία SMA Solar Technology AG συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard
του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92) και η µετοχή της προστέθηκε στο
TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την εξαιρετική της απόδοση
ως εργοδότης και πρόσφατα κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό
"Great Place to Work”. 

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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Παρά το κλίµα των µεγάλων οικονοµικών δυσκολιών, η Conergy συνεχίζει να
στηρίζει την ελληνική αγορά Φ/Β συστηµάτων προσφέροντας την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας και ολοκληρωµένες λύσεις για εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα.

Πιστή στο ραντεβού για πέµπτο συνεχόµενο έτος θα συµµετάσχει στην 5η

διεθνή έκθεση «ECOTEC - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
συστήµατα», που διοργανώνεται από την Πέµπτη 15 έως και την Κυριακή 18
Μαρτίου 2012, στο εκθεσιακό κέντρο “Expo Athens” στην Ανθούσα Αττικής.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν στο περίπτερο της
Conergy (Αίθουσα 3, περίπτερο Γ1), για τις νέες εγγυήσεις των Φ/Β γεννητριών
Conergy και τα καινούρια χαρακτηριστικά των ConergyPowerPlus, γερµανικής
τεχνολογίας, της εταιρίας.
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ECOWEEK 2012
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Με µεγάλη δραστηριότητα και ιδιαίτερο ενθουσιασµό ολοκληρώθηκαν  οι
εργασίες των εργαστηρίων οικολογικού σχεδιασµού και παρεµβάσεων της
ECOWEEK 2012 που στόχο έχουν να προσφέρουν στη Θεσσαλονίκη προτάσεις
πράσινου σχεδιασµού και διαµορφώσεις σε πάρκα και σχολεία της πόλης, που
πραγµατοποιήθηκαν µε την συνεργασία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της
Αντιδηµαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων.

Οι συµµετέχοντες επισκέφτηκαν τις αποθήκες του ∆ήµου και προµηθεύτηκαν
υλικά που χρειάζονταν και τα οποία αξιοποίησαν στο πλαίσιο των
εργαστηρίων της ECOWEEK 2012. Ήδη τέσσερα σηµεία της πόλης - το 85ο

Νηπιαγωγείο, το 30ο Λύκειο, το πάρκο Κλεάνθους (δίπλα στο γήπεδο του
ΠΑΟΚ) και το Πάρκο Παπαναστασίου - έχουν αλλάξει πρόσωπο! Ήπιες
παρεµβάσεις µικρής κλίµακας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν και σε
άλλα σηµεία της πόλης – αδιαµόρφωτα πρανή της οδού Αµουλιανής Πλατεία
Ελευθερίας και 6ο Γυµνάσιο - που λόγω του καιρού δεν µπόρεσαν να
υλοποιηθούν µέσα στην εβδοµάδα της ECOWEEK. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις των προτάσεων των εργαστηρίων
της ECOWEEK, σε εκδήλωση 2012 που  πραγµατοποιήθηκε  στην Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ηµαρχιακού  Μεγάρου.

Παρών στην εκδήλωση ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και
Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος δήλωσε:
«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαµε και φέτος τα εργαστήρια της ECOWEEK.
Χαιρόµαστε που η Θεσσαλονίκη γίνεται χώρος εργασίας και δράσης νέων
µηχανικών από όλη την Ευρώπη.
Φέτος προχωρήσαµε ένα βήµα παραπέρα. Οι νέοι µηχανικοί όχι µόνο
σχεδίασαν αλλά κατασκεύασαν µικρές αλλά σηµαντικές αναπλάσεις έγιναν σε
πάρκα, ελεύθερους χώρους και αυλές σχολείων της πόλης µας. Η πόλη µας
έχει να κερδίσει πολλά από αυτές τις δράσεις και ευχαριστεί τους νέους
επιστήµονες που µελέτησαν και εργάστηκαν για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής της. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στα συνεργαζόµενα
γραφεία και στα στελέχη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την συνεργασία»

«Η φετινή ECOWEEK ανέλαβε µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία και µια
καινοτοµία για την πόλη - αλλά και για τη χώρα - και πραγµατοποιήθηκε χάρις
στη συνεργασία, την εθελοντική προσφορά και την αξιοποίηση του
ανθρώπινου κεφαλαίου, τον ενθουσιασµό και το ταλέντο των νέων και
καταξιωµένων αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων τοπίου, γεωπόνων, σχεδιαστών
βιοµηχανικού σχεδιασµού, µηχανικών και άλλων ειδικοτήτων» αναφέρει ο
ιδρυτής και πρόεδρος της ECOWEEK αρχιτέκτονας Ηλίας Μεσσίνας.

Η ECOWEEK ολοκληρώθηκε µε µία εορταστική ποδηλατοδροµία που
πραγµατοποιήθηκε στους δρόµους της Θεσσαλονίκης.
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∞∫ƒø™ ∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ 
™∆∏¡ 5∏ ¢π£¡∏ ∂∫£∂™∏ ECOTEC

Η ENGAIA A.E. έδωσε όπως κάθε χρόνο το παρών στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση
Ecotec, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15–18 Μαρτίου 2012, στο εκθεσιακό
κέντρο ExpoAthens στην Ανθούσα Αττικής. 

Η επισκεψιµότητα στο περίπτερο της εταιρίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και
οι υποψήφιοι επενδυτές από όλη την Ελλάδα είχαν την δυνατότητα να
ενηµερωθούν για το προφίλ της ENGAIA καθώς και για το µεγάλο εύρος των
τεχνικών λύσεων και προϊόντων της. Παρόντες στην Έκθεση ήταν το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και στελέχη της εταιρίας από όλα τα τµήµατα. 
Το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό της ENGAIA προσέφερε στο κοινό
αναλυτική και έγκυρη ενηµέρωση και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις γύρω
από τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις. Οι παρευρισκόµενοι έλαβαν
πληροφορίες σε οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο, προσαρµοσµένες στα δικά
τους δεδοµένα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για τις
Οικιακές Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις. Η ENGAIA µε αποδεδειγµένη
τεχνογνωσία στρέφεται µέσω της ENGAIA ΟΙΚΟΣ στα Οικιακά Φωτοβολταϊκά
και εγγυάται την υψηλή ποιότητα τους. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κος Αλέξανδρος Γιάννης, τονίζει
χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούµε πολύ όλους τους επισκέπτες που µας τίµησαν
µε την παρουσία τους. Για ακόµα µία φορά ο µεγάλος αριθµός επισκεπτών
στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση Ecotec, αποδεικνύει το ολοένα αυξανόµενο
ενδιαφέρον του κοινού για επενδύσεις που σχετίζονται µε την Πράσινη
Ανάπτυξη. Στόχος της εταιρίας µας είναι η ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη
του εθνικού σκοπού για τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020». 

∂π¢∏™∂π™
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ECOWEEK 2012 £∂™™∞§√¡π∫∏

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εορταστική ποδηλατοδροµία στα
πλαίσια της ECOWEEK 2012 στους δρόµους της Θεσσαλονίκης. 

Μικροί και µεγάλοι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους
και αφού ενηµερώθηκαν για το έργο της ECOWEEK και τις αναπλάσεις που
έγιναν σε πάρκα και σχολεία της πόλης µας, ξεκίνησαν τον ποδηλατικό γύρο.

Η εκδήλωση ήταν  υπό την αιγίδα του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και της ΕΝΩΣΗΣ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και δεν θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί χωρίς την τεχνική υποστήριξη της εταιρίας THEOTOKIS
BIKES.
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Μπορεί η επιλογή της ηµέρας να είχε συµβολικό χαρακτήρα, η ανάγκη όµως
για µία εφ’όλης της ύλης συζήτηση πάνω στις κρίσιµες παραµέτρους της
αστικής κατανάλωσης του Νερού αποτελεί ουσιαστική και επιτακτική
αναγκαιότητα, καθώς πρόκειται για την χρήση που αφορά το σύνολο των
πολιτών και κατ’επέκταση η αντιµετώπισή της µε βιώσιµους και ορθολογικούς
όρους κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας για την εν γένει διαφύλαξη των
υδατικών µας πόρων.

Η εκδήλωση, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων θεσµικών φορέων,
της επιστηµονικής κοινότητας, αλλά και αρκετών πολιτών, ξεκίνησε µε
εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου του ∆.Σ. του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
κου Ευάγγελου Κουκιάσα, ο οποίος επεσήµανε την έλλειψη κουλτούρας και
γνώσης, που χαρακτηρίζει τη χώρα µας, γύρω από τα ζητήµατα διαχείρισης
υδάτων, εξαιτίας της οποίας δηµιουργήθηκε σε ολόκληρες γενιές η
διαστρεβλωµένη αντίληψη περί συνεχούς επάρκειας των υδατικών πόρων.
Παράλληλα παρουσίασε ακροθιγώς τους στόχους της έρευνας «Απο - Τιµώντας το
Νερό» και ανακοίνωσε την υλοποίηση 2ετούς εκστρατείας, που στηριζόµενη
στα ευρήµατα της έρευνας, θα προωθήσει δράσεις και πολιτικές που θα
συµβάλλουν στην εµπέδωση της αναγκαιότητας για ορθολογική χρήση του
Νερού.

Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο κος Μανώλης Καραµολέγκος, Μαθηµατικός –
Στατιστικός, MSc Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε
αναλυτικά στα ευρήµατα της έρευνας και σε κάποια κρίσιµα συµπεράσµατα
που εξήχθησαν αναφορικά µε την οικιακή κατανάλωση και τη σχέση των
πολιτών µε το Νερό. Ο κος Καραµολέγκος σηµείωσε ότι αν και καταρχήν η
έρευνα µπορεί να αξιολογηθεί ως ιδιαιτέρως έγκυρη και αξιόπιστη, καθώς οι
συµµετέχοντες σε αυτήν ήταν πολίτες υψηλού µορφωτικού επιπέδου και στην
πλειοψηφία τους ευαισθητοποιηµένοι περιβαλλοντικά, εντούτοις υπάρχουν
στοιχεία που προβληµατίζουν αναφορικά µε την σχέση τους µε το Νερό, όπως
το γεγονός ότι το 48,5% των ερωτηθέντων δεν ξέρει πόση ποσότητα νερού
καταναλώνει, το 54,3% δεν γνωρίζει από πού προέρχεται το νερό που πίνει,
ενώ το 52,8% δεν εφαρµόζει µέτρα εξοικονόµησης στο σπίτι. Χαρακτηριστικό
επίσης της ελλιπούς ενηµέρωσης που υπάρχει είναι η αξιολόγηση που κάνουν
οι ίδιοι οι συµµετέχοντες για τις χρήσεις που θεωρούν ότι καταναλώνουν
περισσότερο νερό. Έτσι, από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει πως οι ίδιοι
εκτιµούν ότι το πλύσιµο της αυλής ή το πότισµα των φυτών δεν αποτελούν
σηµαντικό τµήµα της οικιακής κατανάλωσης, ενώ θεωρούν ότι σπαταλούν
περισσότερο νερό στο µπάνιο και στο πλύσιµο ρούχων και πιάτων. Εντούτοις,
σε επόµενες ερωτήσεις έχουν απαντήσει ότι πλένουν την αυλή/βεράντα τους
µε το λάστιχο, πρακτική που κατά κοινή οµολογία είναι σπάταλη, ενώ δεν
επιλέγουν τα φυτά τους βάσει των αναγκών τους σε νερό. Εντύπωση επίσης
προκαλεί η συναίνεση του 93% των συµµετεχόντων στην έρευνα σε µικρή
οικονοµική επιβάρυνση - σε περίοδο γενικευµένης οικονοµικής στενότητας‐
προκειµένου να αποκατασταθούν ή να επισκευασθούν διαρροές ή βλάβες
των δικτύων.
Οι εργασίες της εκδήλωσης συνεχίστηκαν µε την τοποθέτηση του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων, ΥΠΕΚΑ κου Ανδρέα Ανδρεαδάκη, ο οποίος αφού συνεχάρη

¢π∫∆À√ ª∂™√°∂π√™ SOS
∂∫¢∏§ø™∏ ª∂ £∂ª∞: 

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆√À ¡∂ƒ√À ™∆∏¡ ¶√§∏

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου,
µία µέρα πριν την

Παγκόσµια Ηµέρα για το
Νερό, το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

SOS πραγµατοποίησε
εκδήλωση µε θέµα:

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ννεερροούύ  
σσττηηνν  ππόόλληη

Παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της

έρευνας «ΑποΤιµώντας
Νερό» & Στρογγυλό τραπέζι

για την αστική χρήση του
νερού στα γραφεία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα.
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το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για την πρωτοβουλία, αναφέρθηκε στα µέτρα που
έχει εξαγγείλει το Υπουργείο προς την κατεύθυνση της ορθολογικής
διαχείρισης των υδατικών πόρων µε βασικούς άξονες την
Επαναχρησιµοποίηση των υδάτων, την Εξοικονόµηση κατ’οίκον και τον Έλεγχο
των διαρροών.

Ο κος Ανδρεαδάκης έθιξε επίσης κρίσιµα ζητήµατα που άπτονται της
διαχείρισης των υδατικών πόρων όπως η οικοσυστηµική αξία τους, η
τιµολογιακή πολιτική και η ανάγκη διαχείρισης της ζήτησης και όχι της
προσφοράς, ενώ παράλληλα επεσήµανε τον διφυή χαρακτήρα του Νερού, όχι
µόνο ως φυσικού πόρου αλλά και ως αγαθού µε οικονοµικό κόστος, καθώς
προσφέρεται στον καταναλωτή, όχι στη φυσική του κατάσταση, αλλά µετά
από επεξεργασία και µεταφορά, υπηρεσίες που έχουν οικονοµικό κόστος.
Τέλος, ο Ειδικός Γραµµατέας τόνισε τη σηµασία της συµµετοχής των πολιτών
στις διαδικασίες διαβούλευσης που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο για τα
Σχέδια ∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής και η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος,
µέχρι στιγµής έχει υπάρξει χλιαρή.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΕΥ∆ΑΠ κου Νίκου
Μπάρδη, στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά και στοιχεία του Νερού που υδροδοτεί το λεκανοπέδιο
Αττικής. Πιο συγκεκριµένα ο κος Μπάρδης αναφέρθηκε στη χαµηλή του τιµή,
η οποία παραµένει σταθερή από το 2008 και αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε
12€ το µήνα ανά νοικοκυριό 4 ατόµων, υπερθεµατίζοντας δε προσέθεσε
χαρακτηριστικά ότι η τιµή ενός εµφιαλωµένου νερού είναι 2.000 φορές
µεγαλύτερη από την ίδια ποσότητα που διατίθεται από την ΕΥ∆ΑΠ. Ο κος
Μπάρδης υπογράµµισε την πολύ καλή ποιότητα του παρεχόµενου νερού,
παρά τα πεπαλαιωµένα δίκτυα (ηλικίας άνω των 80 ετών) και το τεράστιο
µήκος τους (10.000 χλµ το δίκτυο ύδρευσης και 6.500 χλµ το αντίστοιχο
αποχέτευσης) και τόνισε τη σηµασία της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης,
κυρίως της νέας γενιάς, πάνω στα θέµατα εξοικονόµησης και των σχετικών
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΕΥ∆ΑΠ µε καθηµερινά σεµινάρια
επιµόρφωσης στα σχολεία.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων και Αντιπρόεδρος Ε∆ΕΥΑ κος
Κων/νος Τζανακούλης, ο οποίος στάθηκε µε ιδιαίτερη έµφαση στο πρόβληµα
της ελλιπούς ενηµέρωσης, που ευθύνεται για την διαµόρφωση και παγίωση
λανθασµένων απόψεων και, κυρίως πρακτικών, όσον αφορά στη διαχείριση
των υδατικών πόρων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην Ελλάδα ο καθένας
έχει την εντύπωση ότι το Νερό είναι δικό του και αναφέρθηκε στην
κακοδιαχείριση που παρουσιάζεται στους περισσότερους τοµείς και κυρίως
στη γεωργία. 

Η ενηµέρωση στα σχολεία, προβλήθηκε και από τον κο Τζανακούλη, ως
αναγκαίος όρος για τη µετάβαση σε βιώσιµα µοντέλα διαχείρισης των
υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα τοπικά προβλήµατα των
∆ΕΥΑ αλλά και κάποιες προσπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση, όπως η
λειτουργία σταθµών βιολογικού καθαρισµού.

Ο κος Χρήστος Μακρόπουλος, Λέκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στις τρεις εκφάνσεις του Αστικού Νερού
που είναι η Ύδρευση, η Αποχέτευση και η Απορροή των Οµβρίων. Αν και µέχρι
σήµερα οι µορφές αυτές σχεδιάζονταν και λειτουργούσαν ξεχωριστά, η
σύγχρονη πραγµατικότητα απαιτεί και η αποκτηθείσα τεχνογνωσία επιτρέπει
πλέον, τη διασύνδεσή τους µε στόχο την ορθολογική χρήση και κατ’επέκταση
την εξοικονόµηση καθαρού πόσιµου νερού. Ο κος Μακρόπουλος παρουσίασε
τρόπους µε τους οποίους η αυξηµένη ζήτηση, που ακολούθησε την
αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης του πληθυσµού των
πόλεων, µπορεί να καλυφθεί µέσα από µη συµβατικούς τρόπους υδροδότησης
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όπως είναι η επαναχρησιµοποίηση γκρίζων νερών σε επίπεδο οικείας ή και
των επεξεργασµένων λυµάτων από βιολογικούς καθαρισµούς (π.χ.
Ψυτάλλεια), οι «έξυπνες» παρεµβάσεις αποκατάστασης και η χρήση βρόχινου
νερού, καθώς όπως επεσήµανε περισσότερη από τη µισή ζήτηση δεν έχει
λόγο να αφορά σε πόσιµο νερό. Η αξιοποίηση του Νερού δυο ταχυτήτων,
όπως το χαρακτήρισε, όχι απλά δεν είναι απαγορευτική σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης, αλλά αντίθετα αποτελεί και µια ουσιαστική πρόταση για
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την οικονοµικότερη
αντιµετώπιση των προβληµάτων, που θα στηρίζεται στην πρόληψη και όχι
στην εκ των υστέρων διαχείρισή τους.

Τέλος ο κος Μακρόπουλος αναφέρθηκε και στις παρεµβάσεις που πρέπει να
γίνουν σε επίπεδο πόλης, σε κοίτες φυσικών ρεµάτων, αλλά και σε άλλα
σηµεία στα οποία έχει καλυφθεί το αστικό Νερό, προκειµένου να υπάρξει
ολιστική αντιµετώπιση των υδατικών προβληµάτων.
Το Στρογγυλό Τραπέζι ολοκληρώθηκε µε την τοποθέτηση της κας Ερµιόνης
Φρεζούλη, Υπεύθυνης Πολιτικής του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η οποία τόνισε
την επιτακτική ανάγκη χάραξης µιας οριζόντιας, κεντρικής πολιτικής για τα
Νερά και της περαιτέρω προσαρµογής της σε περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα
µε τις ιδιοµορφίες και τις ανάγκες κάθε περιοχής, µε αναγκαίο κι απαραίτητο
όρο την ενεργοποίηση της τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον συνεχή έλεγχο της
εφαρµογής της από του δηµόσιους φορείς. Η κα Φρεζούλη διευκρίνισε, ότι αν
και το δικαίωµα του πολίτη σε ασφαλές Νερό είναι αδιαµφισβήτητο και
αδιαπραγµάτευτο, ο δηµόσιος χαρακτήρας του δε σηµαίνει ότι το Νερό είναι
χωρίς οικονοµική αξία. Απαιτείται περιορισµός της κατανάλωσης και
ορθολογική χρήση από τους πολίτες και την τοπική Αυτοδιοίκηση,
περιορισµός των διαρροών, προώθηση της επαναχρησιµοποίησης των
επεξεργασµένων λυµάτων σε χρήσεις που δεν απαιτείται πόσιµο Νερό. Τέλος
η κα Φρεζούλη επεξέτεινε την πρόταση για περιβαλλοντική εκπαίδευση, η
ανάγκη της οποίας επισηµάνθηκε από το σύνολο των οµιλητών, όχι µόνο
στους µαθητές αλλά και σε ευρύ κύκλο επαγγελµατικών οµάδων, όπως
υδραυλικών, αρχιτεκτόνων κ.λ. που µπορούν να εκπαιδευτούν και να
προωθήσουν σύγχρονές πρακτικές εξοικονόµησης στο πλαίσιο της εργασίας
τους.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησαν παρεµβάσεις από τον κο
∆ιονύσιο Ξένο, Ειδικό Σύµβουλο Περιφέρειας Αττικής και την κα Ισµήνη
Κυριαζοπούλου από την Οµάδα Συµβούλων ΕΓΥ, η οποία αναφέρθηκε
επιγραµµατικά στο πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ’οίκον, ενώ η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε µε ζωηρή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ του
κοινού, που αποτύπωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για ζητήµατα
όπως η ποιότητα και ο δηµόσιος χαρακτήρας του Νερού.

∂π¢∏™∂π™

περισσότερες πληροφορίες

Λουκία Καλαϊτζή

Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
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ENGAIA A.E.
√§√∫§∏ƒø™∂ ºø∆√µ√§∆∞´∫∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ™∆√
∞°ƒ√∫∆∏ª∞ ∆∏™ °∂ø¶√¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ ∆√À
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À £∂™™∞§√¡π∫∏™

Η ENGAIA A.E. ολοκλήρωσε µε απόλυτη επιτυχία δύο Φ/Β εγκαταστάσεις
ισχύος 10kW του Αγροκτήµατος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Στο σύνολο τους οι δύο φ/β εγκαταστάσεις αναµένεται να παράγουν πάνω
από 37MWh ετησίως ενώ µε τη λειτουργία τους θα αποτρέπεται η εκποµπή
περισσότερων από 26 τόνους CO2 ανά έτος. 

Η ENGAIA, µετά από ανοικτό διαγωνισµό, ανέλαβε εξολοκλήρου την σχεδίαση
και εγκατάσταση των δύο έργων, σύµφωνα πάντα και µε τις υποδείξεις του
Αγροκτήµατος. Ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι
υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Πάγια πολιτική της εταιρίας είναι η
έµφαση στην ποιότητα όχι µόνο των υλικών αλλά και των παρεχόµενων
υπηρεσιών αλλά και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης τους. Σε αυτό το
πλαίσιο η εταιρία έχει πιστοποιηθεί µε το διεθνές πρότυπο διαχείρισης
ποιότητας ISO9001 για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και το διεθνές πρότυπο για το περιβάλλον
ISO14001. 

O ∆ιευθυντής του Αγροκτήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ∆ρ.
Αναστάσιος Λιθουργίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είµαστε ιδιαίτερα
ικανοποιηµένοι µε την ποιοτική υλοποίηση της κατασκευής και την τήρηση
των χρονοδιαγραµµάτων της ENGAIA. Η πρωτοβουλία µας για εγκατάσταση
Φ/Β στο Αγρόκτηµα της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. ελπίζουµε να
αποτελέσει παράδειγµα και σε άλλους δηµόσιους φορείς καθώς και ιδιώτες,
ώστε αφενός να µειώσουν το ενεργειακό κόστος τους και αφετέρου να
συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος στρεφόµενοι στην Πράσινη
Ανάπτυξη». 

Η ENGAIA συνεχίζει δυναµικά  την υλοποίηση έργων ακόµη υψηλότερων
προδιαγραφών, συνδυάζοντας µέγιστες αποδόσεις ηλεκτροπαραγωγής και
οικονοµίας προς όφελος των επενδυτών.
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Εντυπωσιακή και πέραν πάσης προσδοκίας κρίνεται η ποσοστιαία αύξηση της,
σε σχέση µε πέρσι, στη συνολική επισκεψιµότητα 4η ENERGYTECH, η οποία
έλαβαν χώρα από τις 16-19 Φεβρουαρίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση µε ENERGYTECH, αναδέχθηκε επίκαιρη µε αποτέλεσµα να
προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και στις 4 ηµέρες λειτουργίας της. Σύµφωνα
µε την ανάλυση των δεδοµένων της επισκεψιµότητας, οι απλοί επισκέπτες
στην ENERGYTECH διευρύνθηκαν κατά 105%.

Το Σαββατοκύριακο διεξαγωγής της  κορυφώθηκε η προσέλευση στην
έκθεση, ενώ µεγάλο ενδιαφέρον για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα,
καθώς και για όλες τις νέες τεχνολογίες θέρµανσης-ψύξης, προσέλκυσαν από
τους  απλούς επισκέπτες.    

Οι συµµετέχοντες στην έκθεση ENERGYTECH κατά το 45% των εκθετών
παρουσιάσαν φωτοβολταϊκά συστήµατα για οικιακή και επαγγελµατική
χρήση, ενώ το υπόλοιπο 55% κάθε είδους τεχνολογία θέρµανσης-ψύξης
(συστήµατα καύσης pellet, τζάκια, σόµπες κα). 

Ακόµη υφίστανται εταιρίες µε συστήµατα θέρµανσης, που κάνουν χρήση
βιοµάζας, λέβητες ιόντων κτλ, τα οποία ενσωµάτωσαν καινοτόµες λύσεις µε
στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, σε συνδυασµό µε την υψηλότερη δυνατή
απόδοση.

Οι εταιρίες που έλαβαν µέρος τους δόθηκε η δυνατότητα να ενηµερώσουν
τους πολυάριθµους επισκέπτες για τις παροχές και  τα προϊόντα τους τα οποία
κερδίζουν ολοένα έδαφος στην ελληνική πραγµατικότητα, το οποίο
αποδεικνύεται µε το ενδιαφέρον των επισκεπτών στη έκθεση.  

Η ENERGYTECH ανάδειξε ένα πνεύµα αισιοδοξία στην αγορά καθώς επίσης το
ενδιαφέρον όλων για τις νέες εναλλακτικές πήγες ενεργείας, οι οποίες
παρουσιαστήκαν στα εκθεσιακά περιπτερά των εταιριών.   

ENERGYTECH 2012
∂¡∆À¶ø™π∞∫∏ 
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Αξίζει να επισηµανθεί ότι τις «πύλες» της έκθεσης πέρασαν πολυάριθµοι
εµπορικοί επισκέπτες από την Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, ∆ανία, ΠΓ∆Μ,
Γερµανία, Ρουµανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Τουρκία, Ισπανία, Συρία,
Σλοβακία κα.., οι οποίοι πραγµατοποίησαν επαφές για υλοποιήσει εµπορικών
συνεργασιών. 

Όσον αφορά στις βραβεύσεις της έκθεσης, πραγµατοποίηθηκαν ο Πρόεδρος
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος της HELEXPO κ. Πάρις Μαυρίδης, αυτές είναι οι
ακόλουθες:

Μέγας Χορηγός αµφότερων της εκθέσης ήταν η εταιρία KITURAMI

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
· ∆ΗΜΑΚΗΣΑ.Ε. 12/1
· ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GROUP 5/14
· CLOCKWORK ENERGY5/15

ΕΠΑΙΝΟΙ
· ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 12/11
· ΜΠΑΟΥΡΕΡΜ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε 12/13
· ΑRIESA.E. 7/13
· EPSILON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 5/15Α
· SUNELA.E 4/14

ΕΙ∆ΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
· ATMOS Jaroslav Cankar a syn 12/10
· OPOP SPO. SRL - ΝEW HOUSE ΣΑΒΒΑΪ∆ΗΣ
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Περισσότερες από 40 εταιρίες πάνελ, inverter, βάσεων, καλωδίων και
αντικεραυνικής προστασίας.
Εξειδικευµένες µελέτες προσοµοίωσης για κάθε τύπο στέγης.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ!

Το περίπτερο της εταιρίας φιλοξένησε και ενηµέρωσε µε απόλυτη επιτυχία
περισσότερους από 1000 επισκέπτες για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά µε
τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και παρουσίασε τα πρωτοποριακά τριγωνικά
πάνελ της ιταλικής εταιρείας Trienergia.

¶ƒ√ª∏£∂∞™ GROUP
µƒ∞µ∂À™∏ ∫∞π ∆πª∏∆π∫∏ ¢π∞∫ƒπ™∏ ™ºƒ∞°π™∂
∆∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™ ™∆∏¡ 4∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏
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CLOCK WORK ENERGY
µƒ∞µ∂Àª∂¡∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ 
™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ENERGYTECH 2012

To παρών στην έκθεση EnergyTech έδωσε η εταιρία Clock Work Energy στην
Έκθεση EnergyTech που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 16-19
Φεβρουαρίου 2012.

Σε ένα άρτιο αισθητικά και κατασκευαστικά εκθεσιακό stand οι επισκέπτες
της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα φωτοβολταϊκά
πλαίσια, τους αντιστροφείς αλλά και θέµατα γύρω από το χώρο της πράσινης
ενέργειας.

Η Clockwork εξασφαλίζει τα καλύτερα και πιο προηγµένα φωτοβολταϊκά
συστήµατα διαστασιολογηµένα µε ακρίβεια για κάθε περίπτωση και
συνδυασµένα µε τα καλύτερα inverters της αγοράς, ώστε να επιτευχθεί ο
γρηγορότερα δυνατός χρόνος απόσβεσης και η απροβληµάτιστη λειτουργία.

Σηµαντικό σηµείο της συµµετοχής στην Έκθεση αποτελεί η βράβευση της
εταιρίας µε το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Το εκθεσιακό stand της
Clockwork ξεχώρισε για την ιδιαίτερα εντυπωσιακή και υψηλών
προδιαγραφών κατασκευή του, η οποία δικαιολογηµένα κέντρισε τα
βλέµµατα των επισκεπτών. 
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Η Mechano Solar εντυπωσίασε µε τη δυναµική της παρουσία στην 4η ∆ιεθνή
Έκθεση EnergyTech που πραγµατοποιήθηκε 16-19 Φεβρουαρίου στο
εκθεσιακό κέντρο  Helexpo στη Θεσσαλονίκη.

Σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο τα διοικητικά στελέχη και το
προσωπικό της εταιρίας υποδέχθηκαν τους επισκέπτες της έκθεσης,
παρέχοντας πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε επενδυτικά σχέδια για
φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κύριο µέληµα της Mechano Solar είναι να σχεδιάζει και να παρέχει
επενδύσεις µε µηδενικό ρίσκο, υψηλές αποδόσεις και µακρύ ορίζοντα.
Για αυτό το λόγο στελεχώνεται από ειδικούς στο σχεδιασµό και εγκατάσταση
βιοµηχανικών µονάδων, στην ηλεκτρική µηχανική, αλλά και στη
χρηµατοδότηση και διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων.

Η Mechano Solar ευχαριστεί θερµά όλους εκείνους  που τίµησαν την εταιρία
µε την παρουσία τους στην Έκθεση EnergyTech. Ανταποκρινόµενη στις
ανάγκες των πελατών της και διαθέτοντας εµπειρία 25 ετών στην ολοκλήρωση
επενδυτικών σχεδίων θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

MECHANO SOLAR
¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ 

™∆∏¡ 4∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ENERGYTECH
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ALTEC SOLARTECHNIK HELLAS
∞∫ƒø™ ∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ 
™∆∏¡ 4∏ ENERGYTECH

Με αυξηµένο ενδιαφέρον και µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά µηνύµατα,
συνοδεύτηκε η παρουσία της ALTEC Solartechnik Hellas στην  Έκθεση
Energytech Thessaloniki 2012, από τις 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2012.

Σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερο τα στελέχη της εταιρίας
υποδέχθηκαν τους επισκέπτες της Έκθεσης προκειµένου να παρέχουν πλήρη
ενηµέρωση σχετικά µε καινοτόµα συστήµατα και εξαρτήµατα για τον τοµέα
των Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η ALTEC Solartechnik AG µε εµπειρία 18 ετών στην αγορά, µελετά και υλοποιεί
πλήρη συστήµατα, τόσο για οικιακές όσο και για υπαίθριες εγκαταστάσεις,
ενώ πρωτοπορεί αφού επεκτείνεται και σε νέους τοµείς όπως Ηλιακά
στέγαστρα και συστήµατα στέγασης.

Εντυπωσιακή για µία ακόµη φορά η παρουσία της ALFA ENERGY στην 4η ∆ιεθνή
Έκθεση ανανεώσιµων και συµβατικών πηγών - εξοικονόµηση ενέργειας και
τεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκε από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2012, στο
διεθνές εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης µε συµµετοχή κορυφαίων εταιριών
από Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εγκαταστάτες συνεργάτες της εταιρίας που επισκέφθηκαν το stand της
ALFA ENERGY προερχόντουσαν κυρίως από περιοχές της βόρειας Ελλάδας και
τα Βαλκάνια και είχαν την ευκαιρία να µελετήσουν από κοντά τα νέα
καινοτόµα συστήµατα στήριξης Φ/Β που έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη
τους από την πρώτη στιγµή και απέσπασαν ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.
Ιδιαίτερα σηµαντική στιγµή για τη συµµετοχή της ALFA ENERGY αποτέλεσε η
βράβευση της εταιρίας από τα διοικητικά στελέχη της EnergyTech µε Έπαινο
συµµετοχής. 

ALFA ENERGY
¢À¡∞ªπ∫√ ¶∞ƒø¡ ™∆∏¡ ENERGYTECH 2012
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡

DEGERENERIE GMBH - ALUMIL - ALFASOLAR - ALTEC SOLARTECHNIK - KOSTAL - IBC SOLAR
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HELIOSPHERA - SCHOTT SOLAR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GROUP - ELITE FIRE - CONERGY - ENTEC CONTRACTORS A.E.
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Η DEGERenergie είναι µια επιχείρηση µε διεθνή δραστηριότητα και µε
προσανατολισµό στο µέλλον και έχει έδρα το Horb am Neckar ∆υτικά της
Στουτγάρδης. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1999 από τον Artur Deger και είναι
σήµερα παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά συστηµάτων ιχνηλάτησης έχοντας
εγκατεστηµένα περισσότερα από 47.000 συστήµατα σε 45 χώρες. Από την
ίδρυσή της η DEGERenergie αναπτύσσεται µε εξαιρετικά γρήγορους ρυθµούς.
Η εταιρία απασχολεί 70 άτοµα προσωπικό ενώ έχει ιδρύσει γραφεία
πωλήσεων και υποστήριξης στην Ελλάδα την Ισπανία τον Καναδά και τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Με σκοπό την κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης στον
Καναδά και στις ΗΠΑ η εταιρία έχει προχωρήσει στην ίδρυση νέων γραµµών
παραγωγής στις ΗΠΑ και στον Καναδά. 

Προϊόντα
Οι εγκαταστάσεις ΦΒ οι οποίες εφοδιάζονται µε συστήµατα της DEGERenergie
επιτυγχάνουν µια υψηλότερη ενεργειακή απόδοση έως και 45%. Η µονάδα
ελέγχου MLD (Maximum Light Detection) DEGERconecter µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας τιµήθηκε το 2001 µε το βραβείο καινοτοµίας της περιοχής
Baden-Württemberg ενώ το 2010 αναδείχτηκε στις κορυφαίες και πιο
καινοτόµες 100 µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Γερµανίας. Το κλειδί της
υπεροχής των ιχνηλατών της Degerenergie και η ειδοποιός διαφορά σε σχέση
µε τους ιχνηλάτες που εκτελούν παρακολούθηση του ήλιου µε αστρονοµικά
δεδοµένα και PLC είναι ακριβώς η χρήση του MLD που δίνει τη δυνατότητα
στους ιχνηλάτες να εκµεταλλεύονται την άµεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία
αλλά και αυτές λόγω διάχυσης. Η καινοτοµική «δύναµη» και αξιοπιστία του
MLD έδωσε τη δυνατότητα στην Degerenergie να διαθέτει τη πιο µεγάλη
γκάµα προϊόντων που προσφέρει εταιρία κατασκευής και διανοµής ιχνηλατών
παγκοσµίως. Επίσης είναι η µοναδική εταιρία που κατασκευάζει ιχνηλάτες για
ενσωµάτωση σε κτίρια. Έτσι προσφέρονται τα συστήµατα µονο-αξονικής
ιχνηλάτησης Toptracker µε ενεργή επιφάνεια για τοποθέτηση ηλιακών
µονάδων 8.5 τµ και 40 τµ µε τα προϊόντα Toptracker 8.5 και Toptracker 40NT.
Τα συστήµατα Toptracker 8.5 είναι ειδικά σχεδιασµένα και για ενσωµάτωση
στα κτίρια.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

DEGERENERIE GMBH
Παγκόσµιως ηγέτης στην αγορά συστηµάτων ιχνηλάτησης

DEGERENERIE GMBH
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Τα συστήµατα δι-αξονικής ιχνηλάτησης της Degerenergie καλύπτουν ένα
µεγάλο φάσµα αναγκών των εγκαταστατών. Η ενεργή επιφάνεια που
προσφέρεται ξεκινά από τα 25τµ (Degertracker 3000NT/HD) και φτάνει
στα 70.6 τµ (Degertracker 9000NT) νέο προϊόν της εταιρίας που πλέον
χρησιµοποιείται ευρύτατα από πολλούς εγκαταστάτες στην Ελλάδα. Τέλος
τα συστήµατα 3000HD και 5000HD παρέχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης
σε κτίρια. Αν η άδεια του κτιρίου ενσωµάτωσης δίνει περιθώριο µέσω του
επιτρεπόµενου ύψους (ιδεατό στερεό) τότε υπάρχει η δυνατότητα
ενσωµάτωσης των παραπάνω δι-αξονικών ιχνηλατών στο πρόγραµµα των
10kW των κτιρίων. Με τη χρήση λοιπόν της έξυπνης τεχνολογίας της
Degerenergie υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των εσόδων από 7500 ευρώ
που είναι το µέσω έσοδο για 10kW µε σταθερό προσανατολισµό σε 10000
ευρώ µε τη χρήση των µονο-αξονικών ιχνηλατών και 11000 ευρώ µε τη
χρήση των δι-αξονικών λύσεων.

Η γκάµα των δι-αξονικών ιχνηλατών της Degerenergie συµπληρώνεται από
τα συστήµατα 5000NΤ, 6000ΝΤ,7000ΝΤ & 9000ΝΤ προσφέροντας
επιφάνειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών, 40τµ, 53τµ, 60τµ
και 70.6τµ αντίστοιχα. Όλα τα προσφερόµενα συστήµατα είναι
σχεδιασµένα και υπολογισµένα συµφώνα µε τον Ευρωκώδικα ενώ πριν την
προµήθεια των συστηµάτων σε κάθε χώρα γίνεται επικαιροποίηση των
αναλύσεων σύµφωνα µε το εκάστοτε εθνικό προσάρτηµα (για την Ελλάδα
Ευρωκώδικας 1, Τµήµα 2.4). Έτσι τα συστήµατα τύπου ΝΤ είναι
υπολογισµένα µε θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου 28m/sec (θεµελιώδης
ταχύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 27m/sec), ενώ τα συστήµατα τύπου HD
είναι υπολογισµένα µε θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου στα 47.2 m/sec, πολύ
παραπάνω από την απαίτηση του Ελληνικού προσαρτήµατος του
Ευρωκώδικα για τα νησιά και τα παράλια (33m/sec). Εξαίρεση αποτελεί το
σύστηµα 6000NT το οποίο είναι υπολογισµένο σε θεµελιώδη ταχύτητα
ανέµου 36.1 m/sec. Όλα τα συστήµατα είναι πιστοποιηµένα ως προς την
αντοχή τους σε ακραίες ανεµοπιέσεις από ανεξάρτητο διαπιστευµένο
φορέα, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα και το πρότυπο DIN-1055.    

Μεµονωµένη ιχνηλάτηση: 
Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα

Τα πλεονεκτήµατα των ιχνηλατών της Degerenergie είναι πολλά. 
Ο αισθητήρας MLD DEGERconecter µετράει διαρκώς την ένταση και την
γωνία της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και προσανατολίζει
ανάλογα τον κάθε ιχνηλάτη ξεχωριστά. Κατά τη διαδικασία αυτή ο
αισθητήρας MLD δεν λαµβάνει απλά υπόψη την άµεση ηλιακή
ακτινοβολία, αλλά και το φως, το οποίο αντανακλάται από το χιόνι ή/και το
διάχυτο φως που περνά µέσα από τα σύννεφα. Αυτό το πλεονέκτηµα και η
εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια του αισθητήρα MLD οδηγούν τις
στοιχειοσειρές των φωτοβολταϊκών γεννητριών στο να συλλέγουν πάντα
τη µέγιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση
απόδοσης έως και 45% σε σύγκριση µε τα σταθερά συστήµατα
εγκατάστασης.

Κάθε σύστηµα ιχνηλάτησης δύο αξόνων της DEGERenergie είναι
εξοπλισµένο µε δύο MLD DEGERconecter. Μέσω της ενεργούς ιχνηλάτησης
o εγκαταστάτης δεν έχει να τοποθετήσει ένα κεντρικό σύστηµα ελέγχου
ούτε να συρµατώσει την εγκατάσταση µε γραµµές δεδοµένων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα την οικονοµία στην εγκατάσταση και τους γρήγορους
χρόνους υλοποίησης. Σε διαφορετική και εναλλασσόµενη νέφωση για
παράδειγµα, τα DEGERconecter οδηγούν κάθε σύστηµα της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης αυτόνοµα και πάντα στη βέλτιστη θέση.
Κάθε σύστηµα επιτυγχάνει έτσι την εκάστοτε υψηλότερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση. 
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Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα: Σε µια βλάβη του συστήµατος ελέγχου επηρεάζεται
κάθε φορά µόνο ένα σύστηµα - οι υπόλοιποι ιχνηλάτες της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης συνεχίζουν να λειτουργούν εντελώς φυσιολογικά. Φυσικά οι
ιχνηλάτες της DEGERenergie διεξάγουν µόνο κινήσεις οι οποίες οδηγούν
άµεσα σε αύξηση της απόδοσης. Η βελτιστοποίηση του αισθητήρα MLD
λαµβάνει χώρα εδώ και 12 χρόνια και η λογική παρακολούθησης της µέγιστης
ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα εξελιγµένη και βελτιστοποιηµένη. Ταυτόχρονα το
ηλεκτροµηχανικό σύστηµα των συστηµάτων ιχνηλάτησης δουλεύει εξαιρετικά
οικονοµικά (µέγιστη ισχύς και των δυο κινητήρων για το µεγαλύτερο µοντέλο
9000ΝΤ είναι λιγότερο από 80Watt). Έτσι η κατανάλωση ανά έτος και ιχνηλάτη
είναι περίπου 9 kWh για το µεγαλύτερο δι-αξονικό ιχνηλάτη (Degertracker
9000ΝΤ).

Εφαρµογές στην Ελλάδα.
Από το 2006 έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα περισσότεροι από 2500
ιχνηλάτες της Degerenergie ανεβάζοντας την εγκατεστηµένη ισχύ στα 17 MW.
Πέρα από αυτό το γεγονός η µεγάλη γκάµα προϊόντων της εταιρίας δίνει την
ευκαιρία στους συνεργάτες εγκαταστάτες να υλοποιούν καινοτόµες λύσεις.
Από τον Ιούνιο του 2009 υπάρχει εγκατεστηµένη λύση ονοµαστικής ισχύος
19.8kWp σε ταράτσα επιφανείας 1000 τµ στο νοµό Τρικάλων µε τη χρήση 18
toptracker 8.5. Η ετήσια παραγωγή αυτού του πάρκου έφτασε στις 1900
kWh/kWp δηλαδή περισσότερο από +30% σε σχέση µε τις σταθερές
εγκαταστάσεις στην περιοχή. Εγκαταστάσεις µε δι-αξονικούς ιχνηλάτες της
Degerenergie ανά την Ελλάδα έχουν δώσει ετήσιες αποδόσεις ακόµα και
2400kWh/kWp. Η εταιρία µε το πρόγραµµα συνεργασίας µε τους
εγκαταστάτες και τους τελικούς πελάτες καταγράφει καθηµερινά
αποτελέσµατα παραγωγής σε περισσότερα από 20 ΦΒ εγκαταστάσεις ανά την
Ελλάδα, από την Κρήτη και τη Κάλυµνο µέχρι την Κοζάνη και την Κοµοτηνή και
έχει διαθέσιµες αναλύσεις και πληροφορίες που αφορούν ετήσιες αποδόσεις
µε σκοπό την ενηµέρωση των εγκαταστατών και τελικών πελατών στις
προοπτικές και τα πλεονεκτήµατα χρήσης των καινοτόµων ενεργών ιχνηλατών
της Degerenergie.
Το στοίχηµα των 725 ΜWh.
Αν κάνουµε ένα επενδυτικό σχέδιο µε το οποίο θέλουµε να έχουµε µια ετήσια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 725 ΜWh µιλάµε για έσοδα της τάξης των
270000 € ετησίως. Η παραπάνω τιµή αφορά προβλεπόµενα έσοδα για µια
εγκατάσταση 500kWp µε σταθερές βάσεις και ετήσια παραγωγή 1450
kWh/kWp (µε FIT 0.375€/kWh). Υλοποιώντας µια εγκατάσταση µε ιχνηλάτες
της Degerenergie και την καινοτοµική MLD τεχνολογία είναι προφανές ότι η
παραπάνω παραγωγή µπορεί να επιτευχθεί µε εγκατάσταση ισχύος 375 kW.

Ο κύριος παράγοντας σε αυτόν τον υπολογισµό είναι η τιµή των ηλιακών
συλλεκτών που χρησιµοποιούνται, η οποία επηρεάζει τη συνολική επένδυση.
Για το λόγο αυτό, η επένδυση για την υποτιθέµενη απόδοση 725ΜWh ανά έτος
υπολογίζεται µε βάση τιµή πάνελ/Wp 1,50 € και 1 €.

Η επένδυση (πάντα µε γνώµονα την παραγωγή 725MWh τουλάχιστο) µε τιµή
ΦΠ στο 1,50 € θα ανέρχεται σε περίπου 1.110.000 € για εγκατάσταση µε υλικά
δύο αξόνων (ανάγκη εγκατάστασης µόνο 375kWp) και σε περίπου 1.110.000 €
για τις σταθερές κατασκευές. Το πρόσθετο κόστος για συστήµατα σταθερών
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βάσεων ως εκ τούτου είναι της τάξεως των 23% υψηλότερες από αυτές για τα
συστήµατα εντοπισµού MLD.

Εάν η τιµή πάνελ κυµανθεί στο 1 €, περίπου 900000 € πρέπει να επενδυθούν
για λύση 375 kWp δύο αξόνων και περίπου 1.065.000 € για τις σταθερές
κατασκευές  (λύση 500kWp) – άρα το πρόσθετο κόστος: περίπου το 18.3 τοις
εκατό για την ίδια παραγωγή.

Με τα συστήµατα MLD (Maximum Light Detection) της Degerenergie το κόστος
παραγωγής της MWh είναι χαµηλότερο.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι τιµές ΦΠ έχουν περιθωριακή µόνο επίπτωση
στην ανάλυση κόστους/οφέλους. Συγκεκριµένα: Με τιµή µονάδας που είναι
50 τοις εκατό χαµηλότερο (υποθετική τιµή ανά Wp), το δυναµικό
εξοικονόµησης ενέργειας µέσω δύο αξόνων παρακολούθησης µειώνεται µόνο
κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες από τις 23 έως 18 τοις εκατό.

Σε µια δύσκολη χρηµατοοικονοµικά εποχή το κόστος της επένδυσης που
αφορά στόχο εσόδων και απόδοσης µιας επένδυσης τα σταθερά
φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν φαινοµενικά τη πιο συµφέρουσα λύση.
Συγκρινόµενη η απόδοσή τους µε την προσφερόµενη τεχνολογία MLD της
Degerenergie, το συµπέρασµα είναι ότι η MLD παρακολούθηση είναι πιο
αποδοτική, αφού η επιπλέον απόδοση είναι υψηλότερη από το πρόσθετο
κόστος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα δύο αξόνων συστήµατα της Degerenergie
µε τον αισθητήρα MLD όπου αποδεδειγµένα είναι κατά 8% ποιο αποδοτικά
από τα αντίστοιχα αστρονοµικά συστήµατα της αγοράς.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο, που επηρεάζει ιδιαίτερα το κοστολόγιο
ανάπτυξης µιας φωτοβολταϊκής επένδυσης είναι το κόστος εγκατάστασης στο
οποίο οι ιχνηλάτες της Degerenergie είναι «πρωταθλητές». Αυτό δε ξεπερνά
για τα µικρά έργα το 0.18 €/Watt ενώ για έργα >500kW το 0.13 €/Watt, πολύ
κοντά σε κόστη εγκατάστασης και θεµελίωσης σταθερών βάσεων. ∆ηλαδή δε
ξεπερνούν το 5% του γενικού προϋπολογισµού ενός φωτοβολταϊκού έργου.
Φυσικά αυτό επιτυγχάνετε επειδή τα συστήµατα της Degerenergie
παράγονται και βελτιστοποιούνται εδώ και 12 χρόνια. 
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Selected Volt | 10 ΜW, Λάρισα 
Εγκαταστηµένη ισχύς: 9,988 ΜW 
Τοποθεσία: 7ο χλµ. Παλαιάς Ε.Ο. 
Φαρσάλων – Λάρισας
Έκταση: 195 στρέµµατα 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 14 Gwh 
Κατασκευαστής: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
Βάσεις στήριξης αλουµινίου: ALUMIL Helios 2100
Πάνελ: 42.504 κρυσταλλικού πυριτίου 
YINGLI YL235-29b 
Αντιστροφείς: 15 SMA SC630HE

∆ιεθνής Αερολιµένας ΑΘηνών | 8 ΜW, Αττική 
Εγκαταστηµένη ισχύς: 8,05 MW
Τοποθεσία: Ν.Α. πλευρά του αεροδροµίου
Έκταση: 160 στρέµµατα
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 11 Gwh 
Κατασκευαστής: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Βάσεις στήριξης αλουµινίου: ALUMIL Helios 2100 
Πάνελ: 28.740 πολυκρυσταλλικά SUNTECH 280W
Αντιστροφείς: 12 της SMA, ισχύος 630KW έκαστος

Quest Solar | 7,5 ΜW, Θήβα
Εγκαταστηµένη ισχύς: 7,5 MW
Τοποθεσία: Θήβα Βοιωτίας
Έκταση: 200 στρέµµατα
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 11 GWh 
Κατασκευαστής: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
Βάσεις στήριξης αλουµινίου: ALUMIL Helios 2100
Πάνελ: 28.740 πολυκρυσταλλικά SUNTECH 280W
Αντιστροφείς: SMA, 630HE

Energa | 5 ΜW, Θήβα 
Εγκαταστηµένη ισχύς: 5 MW
Τοποθεσία: ∆.∆. Υπάτου, Θήβα, Ν. Βοιωτίας
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 6,9 Gwh
Κατασκευαστής: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Βάσεις στήριξης αλουµινίου: ALUMIL Helios 2100
Πάνελ: 18.000 πολυκρυσταλλικά της SUNTECH,
συνολικής ισχύος 5.000 kWp, τύπου 
STP 275-280 24/Vd 
Αντιστροφείς: 8 της SMA, τύπου SC 630HE-11

ALUMIL
Οι βάσεις στήριξης Helios της Alumil στα µεγαλύτερα
φωτοβολταϊκα πάρκα στην Ελλάδα

ALUMIL
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Μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις του κλάδου µε 19 ετή εµπειρίας στην
αγορά και 11 στον τοµέα της παραγωγής. H alfasolar Εδρεύει στο Ανόβερο και
διαθέτει δύο υποκαταστήµατα στην Ιταλία και στη Γαλλία.
Το βασικό της έργο είναι να ενσωµατώσει καινοτόµες τεχνολογίες στα
προϊόντα της, εξασφαλίζοντας µοναδικά χαρακτηριστικά και πρόσθετες
παροχές για τον πελάτη. Πέραν των µονάδων δραστηριοποιείται στην
κατασκευή και βάσεων στήριξης προσφέροντας στον πελάτη ολοκληρωµένες
λύσεις τόσο για συνδεδεµένα, όσο και για αυτόνοµα συστήµατα.

Το Pyramid γυαλί από την alfasolar ξεχωρίζει από το λείο γυαλί της αγοράς και
περιλαµβάνει πολλά πλεονεκτήµατα. Οι φωτεινές ακτίνες διαθλώνται από τις
καµπύλες και ανακλώνται εκ νέου στην εσωτερική πλευρά του γυαλιού
επιστρέφοντας κατ´αυτόν τον τρόπο στην ηλιακή κυψέλη µε αποτέλεσµα να
αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας περίπου 5%. Η εξαιρετική απόδοση υπό λοξή
ακτινοβολία, δίνει την δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τις πρώτες
πρωινές ώρες µέχρι το βράδυ, ενώ βελτιώσει την απόδοση ακόµη και µε
δυσµενείς προσανατολισµούς. 

ALFASOLAR
100% made in Germany

ALFASOLAR
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Η πρώτη σκέψη είναι ότι η δοµή του γυαλιού θα µαζεύει εύκολα σκόνη! 
Αλλά µια µελέτη από την TÜV Rheinland διαψεύδει αυτή την άποψη.
Το ανάγλυφο πυραµιδοειδές γυαλί είναι από µικροσκοπική άποψη πιο λείο
από ένα flat γυαλί (έχει σαγρέ σηµεία) και κατ´αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται
σε µεγάλο βαθµό η προσκόλληση σωµατιδίων ακαθαρσίας.

Η δράση της  alfasolar προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, να καλύψει τις
ανάγκες του πελάτη και στα πλαίσια αυτά  διαθέτει τρεις σειρές µονάδων στη
γκάµα των προϊόντων της.

Η σειρά µονάδων Hightech (µόνο) είναι ασυναγώνιστη στην αγορά σε ό,τι
αφορά την ποιότητα και την αποδοτικότητα. Η απόδοση µονάδας είναι στα
16,3% ενώ διαθέτει το πρώτο πάνελ, Made in Germany, µε 260 Wp ισχύ.
Αποτελεί την ιδανική λύση για τον πελάτη, καθώς διακρίνεται για την υψηλή
ποιότητα και απόδοση. 

Η σειρά µονάδων Premium διατέθηκε µε επιτυχία το 2007 στην αγορά.
Εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης η σειρά αυτή έχει εδραιωθεί ως µία από τις
ισχυρότερες στην αγορά. Περιλαµβάνει 3 µεγέθη µε 54, 60 και 80 κυψέλες
από 200/325 Wp ισχύ, µόνο θετικές ανοχές (-0 / +5Wp) και απόδοση µονάδας
έως 15,4%.

Η σειρά industrial είναι η µοναδική χωρίς πυραµιδοειδές γυαλί. 
Το χρησιµοποιούµενο λείο γυαλί είναι κατασκευασµένο στην Γερµανία και
είναι καινούργιας τεχνολογίας. Η αντανακλαστική επίστρωση είναι πολύ πιο
οµοιογενής αυξάνοντας την διάρκεια ζωής. Η σειρά είναι πάντα σε απόθεµα
και διατίθεται σε ασυναγώνιστη τιµή για πάνελ Made in Germany.

Η εταιρία ανέθεσε το Μάρτιο του 2010 στο Ινστιτούτο PI να διερευνήσει στο
πλαίσιο µίας µελέτης την απόδοση φωτοβολταϊκών µονάδων µε το
διαδεδοµένο στην αγορά  λείο/ flat γυαλί, καθώς και µε το χρησιµοποιούµενο
ανάγλυφο πυραµιδοειδές γυαλί από την alfasolar, σε συνάρτηση µε τη γωνία
πρόσπτωσης της φωτεινής ακτινοβολίας. Η µελέτες επιβεβαιώνουν την
επιπλέον απόδοση χάρη στο πυραµιδοειδές γυαλί. Τα προϊόντα  της εταιρίας
περιλαµβάνουν 10ετή εγγύηση ποιότητας και 25ετή γραµµική εγγύηση.
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Ποικιλία προγραµµατισµού και στατική ασφάλεια για υπαίθρια συστήµατα
To ALFREI είναι ένα βελτιστοποιηµένο σύστηµα ανάρτησης για διάφορες
εφαρµογές των ηλιακών συστηµάτων σε υπαίθριους χώρους. Μπορoύν να
χρησιµοποιηθούν όλα τα είδη των πάνελ σε µία γραµµή, σε πολλαπλές
σειρές,σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη. Η χρησιµοποίηση υψηλής ποιότητας
υλικών όπως το γαλβανισµένο ατσάλι και το ανοξείδωτο ατσάλι για γωνίες,
προφίλ και συνδετήρες καθώς ράγες από αλουµίνιο παρέχουν ανθεκτικότητα
και σταθερή κατασκευή που αντέχει τις πολυάριθµες απαιτήσεις. ∆ιαγώνια
προφίλ κάνουν το σύστηµα πιό ασφαλές από περαιτέρω πλευρικές ωθήσεις.
Τα προφίλ στήριξης, ιδιοκατασκευής µας, παρέχoυν στατικά ελεγµένη
ασφάλεια.

Για την άριστη αξιοποίηση της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας, είναι
δυνατόν, η γωνία του συστήµατος, ανάλογα µε τις ανάγκες, να προσαρµοστεί
στις τοπικές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω γωνιών στήριξης που
ρυθµίζονται σε διαφορετικές κλήσεις. Επιπλέον ένας προτρυπηµένος
κάναβος επιτρέπει την σύνδεση δύο ραγών σε διάφορα µήκη.
Για την άριστη αξιοποίηση της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας, είναι
δυνατόν, η γωνία του συστήµατος, ανάλογα µε τις ανάγκες, να προσαρµοστεί
στις τοπικές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω γωνιών στήριξης που
ρυθµίζονται σε διαφορετικές κλήσεις. Επιπλέον ένας προτρυπηµένος
κάναβος επιτρέπει την σύνδεση δύο ραγών σε διάφορα µήκη.
Για τα υπαίθρια µας συστήµατα προσφέρουµε έτσι τρία είδη θεµελίωσης, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η θεµελίωση σε κάθε τύπο έδαφος. Χρησιµοποιούνται
θεµέλια από µπετόν, τα βιδωτά θεµέλια και η πασαλόµπηξη. Αυτά µπορούν
εύκολα να συνδυαστούν µε διαφορετικές υποδοµές. Με αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους, καθώς τα πάνελ έχουν µια επαρκή
απόσταση από το έδαφος εµποδίζοντας έτσι την ερήµωση του εδάφους.

ALTEC SOLARTECHNIK
Υπαίθρια συστήµατα ALFREΙ

ALTEC SOLARTECHNIK
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Στην παράδοση κάθε συστήµατος περιλαµβάνεται ένα λεπτοµερές εγχειρίδιο
συναρµολόγησης και η στατική βεβαίωση ασφάλειας κατά DIN 1055 και
EC1/EC3. Κατόπιν ζήτησης µπορούµε να ετοιµάσουµε τον πλήρη σχεδιασµό
του συστήµατος. Για κάθε σύστηµα δίνονται στοιχεία όπως ο προσδιορισµός
της µέγιστης απόδοσης και η αξιοποίηση της διαθέσιµης επιφάνειας. 

Η γκάµα µας περιλαµβάνει επίσης ειδικά εξαρτήµατα όπως αντικεραυνική
προστασία, ασφάλεια κλοπής, κανάλια καλωδιώσεων, πάνελ και µετατροπείς 
ALFREI παρέχει:
· βέλτιστες λύσεις για όλες τις εφαρµογές σε υπαίθριο χώρο
· µέγιστη κερδοφορία µέσω της βέλτιστης διαχείρισης υλικού
· εξαιρετική σχέση απόδοσης και τιµής σε γερµανική ποιότητα
· µεταβλητές κλίσεις πάνελ, προσαρµοσµένες στην εκάστοτε περιοχή
· ρύθµιση ύψους για τα διάφορα συστήµατα και για δύσκολα εδάφη
· συστήµατα µε µακροβιότητα και υψηλή ποιότητα των υλικών
· διαρκείς αντοχή στη διάβρωση
· εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
· εγγυηµένη παροχή υπηρεσιών από τη πρώτη επαφή έως τον σχεδιαµό και 

την εκτέλεση

Για τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό και την υλοποίηση υπαίθριων έργων
είναι κοντά σας το µελετητικό µας τµήµα.
Επικοινωνήστε µαζί µας!

ALTEC SOLARTECHNIK
Υπαίθρια συστήµατα ALFREΙ

Παράδειγµα σχεδιασµού
υπαίθριου συστήµατος µε

πασαλόµπηξη, ηλιακό πάρκο
Solsbor (Βουλγαρία)

Ενεργειακό πάρκο Süptitz
(στο Torgau)

Παράδειγµα µιας ειδικής
κατασκευής: υπαίθριο σύστηµα µε
θεµέλια από µπετόν και µε βιδωτά

θεµέλια (υπό κατασκευή) ως
προστασία απο τη βροχή για την
πρόληψη της υφαλµύρωσης του

εδάφους
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Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2012, θα υπάρξει µια νέα προσθήκη στη γκάµα
των αντιστροφέων της KOSTAL Solar Electric: ο νέος ΡΙΚΟ 7.0 . Αυτός ο
νέος αντιστροφέας της KOSTAL, προσθέτει ακόµα περισσότερες επιλογές 
στην γκάµα των προϊόντων της εταιρείας που εδρεύει  στο Freiburg,  η οποία
καλύπτει ήδη αντιστροφείς στοιχειοσειράς µεταξύ 3 και 10 kW. Η νέα
κατηγορία ισχύος καλύπτει το κενό µεταξύ του ΡΙΚΟ  5.5 και  ΡΙΚΟ 8.3.

Ο ΡΙΚΟ  7.0  παρέχει την τριφασική συµµετρική τροφοδοσία που απαιτείται 
από αυτή την κατηγορία ισχύος σε πολλές χώρες της Eυρώπης. 
Χάρη στο µεγάλο εύρος τάσης εισόδου DC (180 έως 950 V), ο ΡΙΚΟ 7.0 
προσφέρει πολλές δυνατότητες σχεδιασµού και εγγυάται απρόσκοπτη
τροφοδοσία ακόµη και σε δυσµενείς συνθήκες φωτισµού. 
Οι δύο ανεξάρτητοι MPP trackers εξασφαλίζουν τη µέγιστη απόδοση και 
ευελιξία στον σχεδιασµό του συστήµατος – ιδίως στις περιπτώσεις που
οι στέγες έχουν διαφορετικούς προσανατολισµούς ή/και κλισεις. 
Ο νέος PIKO  7.0  είναι προρυθµισµένος και πιστοποιηµένος για τις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η προσαρµογή στο τοπικό δίκτυο γίνεται 
αυτόµατα µόλις η αντίστοιχη ρύθµιση χώρας ενεργοποιηθεί στον αντιστροφέα.

Όπως και όλοι οι άλλοι αντιστροφείς PIKO, ο ΡΙΚΟ  7.0  διαθέτει επίσης ένα
ευρύ φάσµα επιλογών για ολοκληρωµένη επικοινωνία και εποπτεία. Για
παράδειγµα, ο ΡΙΚΟ  7.0  διαθέτει ολοκληρωµένο έλεγχο ιδιοκατανάλωσης και
ενεργού ισχύος (100/60/30/0%). ∆εδοµένου ότι τα σήµατα τηλεχειρισµού 
του ripple control µπορούν να διαβάζονται απευθείας από τον PIΚO, δεν
υπάρχει ανάγκη δαπάνης χρηµάτων για την αγορά εξωτερικής συσκευής. 
Το ενσωµατωµένο σύστηµα περιλαµβάνει επίσης καταγραφέα δεδοµένων 
και όλες τις σχετικές διασυνδέσεις. Η εποπτεία γίνεται από το δωρεάν PIKO
Solar Portal, το ΡΙΚΟ Master Control ή από τον ενσωµατωµένο web server.

KOSTAL
Ο νέος τριφασικός αντιστροφέας PIKO 7.0

KOSTAL
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Έχοντας 30 χρόνια εµπειρίας στο εµπόριο και την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων αποφάσισε να ενισχύσει τα προϊόντα δικής της
ετικέτας µε τα καινούργιά της πλαίσια κρυσταλλικού τύπου.

Η σειρά IBC TX περιλαµβάνει πλαίσια µονοκρυσταλλικού τύπου ισχύος 255,
260 και 265 watt  - IBC MonoSol 255 TX, 260 TX, 265 TX -  και
πολυκρυσταλλικού τύπου ισχύος 240, 245 και 250 watt - IBC PolySol 240 TX,
245 TX, 250 TX - . 

Τα πλαίσια κατασκευάζονται στο σύνολό τους στην Ευρώπη έχουν 10ετή
εγγύηση, θετική ανοχή ισχύος (-0/+5 Wp) και είναι κατάλληλα για
διασυνδεδεµένα συστήµατα. Η IBC SOLAR προσφέρει 25ετή εγγύηση
γραµµικής απόδοσης που εξασφαλίζει τουλάχιστον το 80% της αρχικής
απόδοσης µετά από 25 χρόνια χρήσης.

Η σειρά IBC MonoSol TX εντυπωσιάζει όχι µόνο µε το µαύρο πλαίσιο
αλουµινίου της αλλά και µε τη σύγχρονη τεχνολογία πλήρως τετραγωνισµένων
κυψελών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του πλαισίου. Η αρχική
υποβάθµιση που προκαλείται από τη ηλιακή ακτινοβολία (LID) και η οποία
είναι τυπική για τα µονοκρυσταλλικά πλαίσια, έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην
πραγµατική τιµή ισχύος. Αυτό µεταφράζεται σε περισσότερο κέρδος για εσάς.
Τα πολυκρυσταλλικά πλαίσια της σειράς IBC PolySol TX έχουν στιβαρή
κατασκευή για µεγάλη διάρκεια ζωής και υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους
ποιότητας στο ιδιόκτητο εργαστήριό µας.

IBC SOLAR
Μια καινούργια σειρά πλαισίων δικής της ετικέτας τα IBC TX

IBC SOLAR
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Παρουσιάστηκε στην έκθεση 
«ECOTEC - Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα»

Η HelioSphera συµµετείχε για δεύτερη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία, στην 5η
∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «ECOTEC - Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
συστήµατα», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15-18 Μαρτίου, στο εκθεσιακό
κέντρο EXPO ATHENS, στην Ανθούσα.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το νέο µέλος της οικογένειας
των προϊόντων της HelioSphera, το Pegasus HS-120/125/130H: η
εξειδικευµένη λύση για επίπεδες στέγες. 
Το Pegasus έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για µια απλή λύση
τοποθέτησης του µέγιστου αριθµού πάνελ σε επίπεδες οροφές, µε τις
λιγότερες δυνατές παρεµβάσεις στην υπάρχουσα κατασκευή. Πρόκειται για
ένα αυτόνοµο, εύκολο στη χρήση σύστηµα, για τοποθέτηση µε κατεύθυνση
από ανατολή προς δύση, όπου η εγκατεστηµένη ισχύς του ακόµη και σε
µικρές στέγες µεγιστοποιείται και η ενεργειακή απόδοση του παραµένει σε
υψηλά επίπεδα.

Επιπλέον, στην έκθεση παρουσιάστηκαν και τα υπόλοιπα προϊόντα της
Helioshera.
Μεταξύ αυτών, το Atlas HS-120/125/130H, η κατεξοχήν λύση για πάρκα και
στέγες.
Ένα πάνελ µε σύστηµα στήριξης για απλή και γρήγορη εγκατάσταση, ιδανικό
για επίπεδες και επικλινείς στέγες (βιοµηχανικές, εµπορικές, οικιακές) και
για εγκατάσταση στο έδαφος. Παρουσιάστηκε επίσης το Venus HS-
120/125/130H, η εξειδικευµένη λύση για ενσωµάτωση σε οικιακές στέγες.
Μια σειρά που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει δοµικά στοιχεία και  να
δηµιουργήσει  µια αδιάβροχη κατασκευή.

HELIOSPHERA
Pegasus: Η νέα εξειδικευµένη λύση για επίπεδες στέγες 

HELIOSPHERA
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Η προσέλευση των επισκεπτών στο ξεχωριστό περίπτερο της HelioSphera και
τις 4 ηµέρες της έκθεσης, ήταν αξιοσηµείωτη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις λύσεις που παρουσιάστηκαν, οι επισκέπτες είχαν συνέχεια δίπλα τους την
εµπορική οµάδα της HelioSphera που τους ενηµέρωνε για τα προϊόντα της, τη
στρατηγική της εταιρείας, ενώ παράλληλα έδινε απαντήσεις στα ερωτήµατά
τους σχετικά µε την τεχνολογία Micromorph και τις εφαρµογές της.

Υπενθυµίζεται ότι η HelioSphera διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια
φωτοβολταϊκών πλαισίων thin-film τεχνολογίας Micromorph® στην Ευρώπη,
µε ετήσια δυναµικότητα 60MW. Με µια από τις σηµαντικότερες επενδύσεις
υψηλής τεχνολογίας που έχουν γίνει στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια,
ύψους 200 εκ. €, στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά
και παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών, καθώς και στην σταδιακή στροφή της
βιοµηχανίας προς τις καινοτόµες τεχνολογίες λεπτών υµενίων.
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� Γερµανικό φωτοβολταϊκό πάνελ υψηλής ποιότητας και αισθητικής
� Υψηλή απόδοση ρεύµατος ανά µονάδα επιφάνειας
� Εγγύηση απόδοσης 25 ετών
� Προαιρετικά µαύρη µεµβράνη στην πίσω πλευρά

Τον Μάιο ξεκινάει η κυκλοφορία του νέου φωτοβολταϊκού πάνελ υψηλής
απόδοσης SCHOTT PERFORM MONO της SCHOTT Solar. Η καταξιωµένη
γερµανική κατασκευάστρια εταιρεία λανσάρει στην αγορά το τελευταίο της
επίτευγµα, αρχικά σε δύο κατηγορίες απόδοσης, έως 260 Watt peak. Αξίζουν
πραγµατικά µια προσεκτικότερη µατιά, τόσο όσον αφορά στην απόδοση όσο
και στο design τους: µε τον υψηλό βαθµό απόδοσης πάνελ που φτάνει το
15,9%, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ιδιώτες µε µικρές επιφάνειες
εκµετάλλευσης. Ταυτόχρονα πληροί υψηλές αισθητικές απαιτήσεις χάρη στα
σκούρα, στενά διατεταγµένα φωτοβολταϊκά στοιχεία (κυψέλες), που
περιβάλλονται από ένα µαύρο πλαίσιο. Ανάλογα µε τη ζήτηση, η SCHOTT Solar
σχεδιάζει επίσης να προσφέρει µια έκδοση µε µαύρη µεµβράνη στην πίσω
πλευρά.

Το καινούριο πάνελ υψηλής απόδοσης είναι αποτέλεσµα τόσο των
προσπαθειών της γερµανικής οµάδας ανάπτυξης της SCHOTT Solar, όσο και
της εµπειρίας 54 ετών της επιχείρησης. Πολυάριθµες βελτιώσεις έχουν
εφαρµοστεί από την επιχείρηση στο SCHOTT PERFORM MONO 260.

ΝΝέέαα  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ππλλααιισσίίοουυ::  ππιιοο  σσττααθθεερρόό,,  ππιιοο  εελλααφφρρύύ
Στο σκοπό αυτόν συµβάλλει, για παράδειγµα, το νέο πλαίσιο κοίλου θαλάµου,
το οποίο η SCHOTT Solar θα χρησιµοποιήσει σταδιακά και σε άλλους τύπους
πάνελ. Το ύψους µόνο 35 χιλ., µαύρο ανοδιωµένο πλαίσιο αλουµινίου δεν
υπογραµµίζει µόνο την κοµψή εικόνα του πάνελ, αλλά και του προσδίδει
φινέτσα. Μέσω του προφίλ κοίλου θαλάµου µειώνεται το υλικό και συνεπώς
το βάρος του πάνελ – µόλις 19 κιλά δείχνει η ζυγαριά. Επίσης, η SCHOTT Solar
έχει αναπτύξει µια ιδιαίτερη φιλοσοφία σχετικά µε τις γωνίες του πλαισίου: οι
γωνίες διαθέτουν µασίφ ενίσχυση και φέρουν ήδη οπές για τη γείωση.
Φαρδιές παροχές φροντίζουν ώστε το νερό από τη βροχόπτωση και τη
συµπύκνωση να µπορεί να αποστραγγίζεται σε όλες τις κλίσεις και γωνίες.
Απόλυτα συµµετρικό design για εύκολη εγκατάσταση και τέλεια εικόνα
Το SCHOTT PERFORM MONO 260 ξεχωρίζει επίσης για το συµπαγές του
σχέδιο. Σε σχέση µε παλαιότερα σχέδια, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι
διατεταγµένα πιο κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στους
νέους προδιαµορφωµένους συνδετήρες και το καλύτερο υλικό ενθυλάκωσης.

SCHOTT SOLAR
To Schott Perform Mono 260 ανοίγει την αυλαία στην καµπάνια
προϊόντων

SCHOTT SOLAR
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ΕΕππίίσσηηςς  ννέέοο::  ηη  ππεερριιοοχχήή  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  κκυυψψεελλώώνν  κκααιι  ττοουυ  ππλλααιισσίίοουυ
βελτιστοποιήθηκε και είναι πλέον συµµετρική και στις δύο πλευρές. Χάρη στη
διάταξη αυτή το πάνελ µπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν προς κάθε
κατεύθυνση, καθώς και οι οπές για τη γείωση είναι προσβάσιµες εύκολα από
οπουδήποτε. Το πάνελ θα είναι αργότερα διαθέσιµο προαιρετικά µε µαύρη
µεµβράνη στην πίσω πλευρά, ολοκληρώνοντας την υψηλή αισθητική του.

ΠΠάάννεελλ  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  µµεε  33  bbuussbbaarrss
Τα µονοκρυσταλλικά στοιχεία υψηλής απόδοσης διαθέτουν 3 busbars στην
µπροστινή πλευρά, τα οποία συλλέγουν περισσότερο ρεύµα σε σύγκριση µε
στοιχεία µε 2 busbars. Έτσι αυξάνεται η συλλογή ενέργειας και η απόδοση
των Φ/Β πάνελ.

ΕΕλλεεγγµµέένναα  σσεε  ββάάθθοοςς  ––  2255  χχρρόόννιιαα  εεγγγγύύηησσηη  γγρρααµµµµιικκήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς
Το SCHOTT PERFORM MONO 260 είναι κατάλληλο για ζώνη φορτίου χιονιού 3
και ελεγµένο κατά IEC 61215 και IEC 61730 σχετικά µε φορτίο πίεσης και
απορρόφησης 5400 Pascal. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε πέρα από τις τυπικές
δοκιµασίες της SCHOTT Solar για το IEC σε διπλά αυστηρότερους ελέγχους
ποιότητας. Ακόµη και σε αυτήν την υψηλή κατηγορία απόδοσης η SCHOTT
Solar καταξιώθηκε ως ένας από τους ελάχιστους κατασκευαστές µε εγγύηση
γραµµικής απόδοσης 25 ετών. Οι ιδιοκτήτες Φ/Β πάνελ µπορούν να
απολαµβάνουν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις.

ΛΛααννσσάάρριισσµµαα  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  µµεε  ππρρόόσσθθεεττεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααππόόδδοοσσηηςς
έέωωςς  κκααιι  228800  WWaatttt  ppeeaakk  νναα  αακκοολλοουυθθοούύνν  σσύύννττοοµµαα
Από τον Μάιο θα είναι διαθέσιµη η σειρά SCHOTT PERFORM MONO. Το νέο
πάνελ παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και για την ιταλική αγορά, διότι
πληροί χωρίς κανένα πρόβληµα τους ισχύοντες κανονισµούς σχετικά µε την
υψηλή χρέωση παροχής ρεύµατος. Υψηλότερες κατηγορίες απόδοσης 265 και
270 Watt peak θα κυκλοφορήσουν το δεύτερο εξάµηνο του έτους.
Μεσοπρόθεσµος στόχος της SCHOTT Solar είναι να κυκλοφορήσει το SCHOTT
PERFORM MONO σε κατηγορίες απόδοσης έως 280 Watt peak. Βάση γι αυτό
είναι µια νέα, πρωτοποριακή τεχνολογία στοιχείων υψηλής απόδοσης (PERC),
η οποία έχει αναπτυχθεί από τη γερµανική κατασκευάστρια εταιρεία και
αναµένεται µε βαθµούς απόδοσης στην περιοχή του 20%. Αυτή η τεχνολογία
Φ/Β στοιχείων θα συνδυαστεί µε τους νέους δίσκους πυριτίου Quasimono.

SCHOTT SOLAR
To Schott Perform Mono 260 ανοίγει την αυλαία στην

καµπάνια προϊόντων
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ΤΤαα  ττεεχχννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  SSCCHHOOTTTT  PPEERRFFOORRMM  MMOONNOO  226600  µµεε  µµιιαα  µµααττιιάά::
• Εξοπλισµός: 60 στοιχεία, µονοκρυσταλλικά 156 x 156 mm, 3 busbars
• Μπροστινό κάλυµµα: τζάµι 3,2 mm χωρίς σίδηρο
• Κάλυµµα πίσω πλευράς: συνδετική µεµβράνη (λευκή, προαιρετικά µαύρη)
• Κατηγορίες απόδοσης: 255 / 260 / 265 Wp
• Βαθµός απόδοσης πάνελ: 15,9%
• Μηχανική σταθερότητα: 5.400 N/m2 (πίεση)
• ∆ιαστάσεις: 1652 x 990 x 35 mm
• Βάρος: 19 kg
• Πλαίσιο: 35 mm, µαύρο

Η SCHOTT Solar είναι µια παγκοσµίως καταξιωµένη εταιρία παροχής ποιοτικών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η εταιρία µε έδρα το Μάιντς της Γερµανίας,
δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηµατικά πεδία: Στα φωτοβολταϊκά
συστήµατα, η SCHOTT Solar επικεντρώνεται στην κατασκευή και την εµπορία
Φ/Β πάνελ ανώτερης ποιότητας, καθώς και στη διαχείριση έργων µε µεγάλες
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Στον επιχειρηµατικό τοµέα, η εταιρία παράγει
τους δέκτες Concentrated Solar Power για τις µονάδες Φ/Β πάνελ µε
παραβολικούς συλλέκτες και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά και στην
τεχνολογία σε όλο τον κόσµο.

Πελάτες, συνεργάτες και οικονοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν τα προϊόντα της
SCHOTT Solar για την υψηλή ποιότητα και διάρκεια ζωής τους. Βάση όλων
αυτών αποτελεί η εµπειρία της εταιρίας από το 1958, η εντατική εργασία
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς µεταξύ άλλων δοκιµών, είναι δύο φορές πιο
σκληρή από τα βιοµηχανικά πρότυπα. Με εγκαταστάσεις παραγωγής κοντά
στην αγορά σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ασία, η SCHOTT Solar έχει τη δυνατότητα
ευέλικτης δράσης. Επίσης, η SCHOTT Solar έχει αντιπροσώπους σε όλες τις
σηµαντικές αγορές φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η εταιρία επωφελείται από
το διεθνές δίκτυο της µητρικής SCHOTT AG. Ο όµιλος SCHOTT, µε περίπου
17.000 εργαζόµενους, παρουσίασε στο οικονοµικό έτος 2010/2011, έναν τζίρο
2,9 εκατοµµυρίων ευρώ παγκοσµίως.

Για περισσότερες πληροφορίες 

SCHOTT AG

Christina Rettig

∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞



82 ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Η Προµηθέας Group είναι όµιλος 6 εταιριών, που από το 2000
δραστηριοποιείται σε ηλεκτροµηχανολογικά έργα, έργα προστασίας του
περιβάλλοντος και εισαγωγές βιοµηχανικών υλικών. Μετρώντας ήδη 5 χρόνια
στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η εταιρία διαθέτει έργα ισχύος
πάνω από 4MWp σε φωτοβολταϊκά πάρκα και πάνω από 1,1MWp σε οικιακές
στέγες, τα οποία είναι ήδη εγκατεστηµένα ή σε εξέλιξη.
Σήµερα διαθέτει µια επιλεγµένη οµάδα από εξειδικευµένους επιστήµονες,
µηχανικούς και τεχνικούς ενώ είναι πιστοποιηµένη µε το ∆ιεθνές Πρότυπο
Ποιότητας ISO 9001:2008 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 62446:2009 για τη
µελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των έργων που αναλαµβάνει. 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛ: ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Έχετε στέγη µε πολλά σπασίµατα ή µικρή επιφάνεια; Ελάτε να σας δείξουµε
πως µπορούµε να χωρέσουµε 10kW ακόµη και σε κτίσµα 50τµ! 

Η Προµηθέας Group φέρνει κοντά σας την πιο αποτελεσµατική και
καλαίσθητη πρόταση της αγοράς. Τα ιταλικής προέλευσης πάνελ της
Trienergia, που συνδυάζουν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές µε απαράµιλλο
ιταλικό design.

Πλεονεκτήµατα:
1. 25-30% περισσότερη εγκατεστηµένη ισχύς από τα συνηθισµένα 

παραλληλόγραµµα Φ/Β πλαίσια σε κεραµοσκεπές µε τριγωνικές ή 
ακανόνιστες επιφάνειες.

2. Ευρωπαϊκός εξοπλισµός µε 10 έτη εγγύηση προϊόντος και 25 έτη εγγύηση 
απόδοσης

3. θετική ανοχή ισχύος 0/+3%
4. υψηλή αισθητική

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GROUP
Ένας µεγάλος όµιλος 6 εταιριών µε 5 χρόνια στο χώρο των Φ/Β

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GROUP
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Πώς δουλεύουµε:
Αναλαµβάνουµε όλες τις απαιτούµενες γραφειοκρατικές διαδικασίες για
λογαριασµό σας.
Αναζητούµε για σας τις πιο ευνοϊκές χρηµατοδοτικές λύσεις µέσα από τη
συνεργασία µας µε 8 τράπεζες
Εξετάζουµε περισσότερα από 40 διαφορετικά σενάρια προσοµοίωσης της
στέγης σας µε όλες τις εταιρίες εξοπλισµού, ώστε να βρούµε το συνδυασµό
πάνελ/inverter µε τη µεγαλύτερη απόδοση για τη δική σας στέγη
Σας πηγαίνουµε σε ήδη συνδεδεµένα έργα µας, ώστε να δείτε από κοντά τη
δουλειά µας και να µιλήσετε µε τους πελάτες µας
Εφόσον το επιθυµείτε, ανακατασκευάζουµε τη στέγη σας, ώστε να έχει
ιδανική κλίση και προσανατολισµό για φωτοβολταϊκά 
Αναλαµβάνουµε την κατασκευή και νοµιµοποίηση νέων κτισµάτων
(αποθήκες/γκαράζ), για την τοποθέτηση του φ/β σας συστήµατος
Ασφαλίζουµε το φωτοβολταϊκό σας σύστηµα και τη στέγη σας δωρεάν

Χρήσιµες συµβουλές από την Προµηθέας Group
- Όσο καλό και αν είναι ένα φωτοβολταϊκό πάνελ ή inverter, δε σηµαίνει πως 

ταιριάζει σε όλες τις στέγες. Κάθε στέγη χρειάζεται διαφορετικό 
εξοπλισµό, ανάλογα µε τη διαθέσιµη επιφάνεια, τον προσανατολισµό, την 
κλίση και τις πιθανές σκιάσεις από εµπόδια (καµινάδες, παράθυρα από 
σοφίτες, δέντρα, κολόνες ∆ΕΗ, διπλανά κτίρια, κλπ). 

- Βεβαιωθείτε για την ακριβή προέλευση του εξοπλισµού σας. Πολλές 
εταιρίες έχουν µεταφέρει τις γραµµές παραγωγής τους σε χώρες της Ασίας, 
µε αποτέλεσµα να πληρώνετε χαµηλότερης ποιότητας εξοπλισµό σε 
«ευρωπαϊκές» τιµές.

- Μην αµελείτε να ρωτήσετε για τα καλώδια, τις γειώσεις και την 
αντικεραυνική προστασία του συστήµατος που σας προτείνουν. Η ποιότητά 
τους επηρεάζει σηµαντικά το τελικό κόστος, αλλά οι πιο οικονοµικές λύσεις 
αφήνουν το σύστηµά σας εκτεθειµένο στα καιρικά φαινόµενα και τις 
µεταβολές τάσης από το δίκτυο της ∆ΕΗ.

Γιατί διαφέρουµε από τον ανταγωνισµό
- Γιατί προσαρµόζουµε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στις δικές σας 

ανάγκες. Με σεβασµό στην προσωπική σας αισθητική και µε στόχο την 
υψηλότερη δυνατή απόδοση για τα χρήµατα που θέλετε να επενδύσετε.

- Γιατί είµαστε οι µοναδικοί που συνεργαζόµαστε µε περισσότερες από 40 
εταιρίες πάνελ και 10 εταιρίες inverter, ώστε να µπορούµε να επιλέξουµε 
τον ιδανικότερο συνδυασµό για τη δική σας στέγη.

- Γιατί πιστεύουµε πως ακόµα και ένα µικρό οικιακό σύστηµα είναι 
βιοµηχανική εγκατάσταση, που πρέπει να λειτουργεί χωρίς βλάβες και 
προβλήµατα για τουλάχιστον 25 χρόνια. ∆εν προσπαθούµε να 
προσφέρουµε φθηνές λύσεις επιλέγοντας αµφίβολης ποιότητας 
εξοπλισµό, που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση του 
συστήµατός σας.

- Γιατί σας ενηµερώνουµε υπεύθυνα για τα χαρακτηριστικά, την προέλευση 
και την απόδοση του εξοπλισµού που σας προτείνουµε. Όλα τα υλικά που 
χρησιµοποιούµε µπορείτε να τα δείτε από κοντά στα γραφεία µας, ώστε να 
ξέρετε ακριβώς τι αγοράζετε.

- Γιατί όλα µας τα έργα υλοποιούνται από εξειδικευµένα συνεργεία της 
εταιρίας, και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι είµαστε πάντα κοντά 
σας µε συνέπεια και υπευθυνότητα ότι και εάν χρειαστεί.

- Γιατί προµηθευόµαστε απευθείας από τα εργοστάσια παραγωγής, και όχι 
από µεσάζοντες. Έτσι, εξασφαλίζουµε τις καλύτερες τιµές της αγοράς, 
ώστε τα χρήµατα της επένδυσής σας να αποτυπώνουν την πραγµατική αξία 
του εξοπλισµού που αγοράζετε.

- Γιατί παρακολουθούµε καθηµερινά όλα τα συνδεδεµένα έργα µας και 
επεµβαίνουµε άµεσα σε περίπτωση που χρειαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες 

Μιχαηλίδης Βασίλης
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Η ELITE FIRE εταιρία εισαγωγής, εµπορίας ενεργειακών τζακιών ιδρύθηκε και
συστήµατα θέρµανσης  το έτος 2005 µε έδρα την Θεσσαλονίκη.  
Αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα για όλη την Ελλάδα ορισµένες απο της
αξιολογότερες εταιρίες του χώρου όπως η Γαλλική SUPRA, η Βέλγικη     M-
DESIGN ή οι ιταλικές SITHEC και BLUE FIRE που διαθέτουν ενεργειακά τζάκια,
σόµπες, λέβητες ξύλου, αερίου & pellet πιστοποιηµένα και πρωτοποριακά για
την Ελληνική αγορά µε κύρια χαρακτηριστικά την µεγάλη απόδοση την
ασφάλεια, την αισθητική και την ποιότητα.
Η ραγδαία αναπτυσσόµενη εταιρία µας  καταλαµβάνει ένα σηµαντικό µερίδιο
της αγοράς και διαθέτει επιλεγµένους αντιπροσώπους σε όλη την επικράτεια.

ΕΕννεερργγεειιαακκόό  ΤΤζζάάκκιι  
Οι ενεργειακές εστίες χαρακτηρίζονται από την ελεγχόµενη καύση του ξύλου
και συνέπεια αυτής τον µέγιστο βαθµό απόδοσης, που επιτυγχάνεται µε
πόρτα που κλείνει αεροστεγώς και την ρύθµιση της εισαγωγής αέρα στον
χώρο καύσης.

Η ελεγχόµενη καύση έχει σαν αποτέλεσµα την οικονοµία καυσίµου και την
αυξηµένη απόδοση (µετατροπή της ενέργειας του ξύλου σε θερµότητα σε
ποσοστό απόδοσης περίπου 70% - 80%). Εποµένως η επιλογή ενεργειακής
εστίας  του γαλλικού οίκου SUPRA ή του βελγικού οίκου M-DESIGN
εξασφαλίζει:
• Αυξηµένη απόδοση 
• Οικονοµία Καύσιµης ύλης  
• ∆υνατότητα διανοµής θερµού αέρα µέσω αεραγωγών 
• Ασφάλεια
• Οικολογική δευτερογενή καύση

ELITE FIRE
Ενεργειακό τζάκι

ELITE FIRE
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Ιωάννης Μαντζακούφας   

Η δευτερογενής καύση συντελεί ώστε τα καπναέρια της πρωτογενούς καύσης
να καίγονται µε δευτερεύουσα φλόγα προ της εισαγωγής τους στον
καπνοσυλλέκτη χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαµα διπλής φλόγας,
µεγαλύτερη απόδοση και εποµένως εκποµπή λιγότερων ρύπων στο
περιβάλλον (οικολογική καύση). Το βεντιλατέρ απαιτείται για την διοχέτευση
του θερµού αέρα  στο χώρο ή µε σωληνώσεις σε άλλα δωµάτια της κατοικίας
σε απόσταση µέχρι και 10-15 µέτρα.
Επίσης το βεντιλατέρ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για γρηγορότερη θέρµανση
του χώρου ρυθµίζοντας εκ των προτέρων την επιθυµητή θερµοκρασία
έναρξης και παύσης της διοχέτευσης του θερµού αέρα (θερµοστάτης) και την
ταχύτητα διοχέτευσης (ρεοστάτης). 
Αντιθέτως οι εστίες ανοικτού τύπου από µαντέµι ή πυροτουβλο απορροφούν
µέσω του καπνοσυλλέκτη όχι µόνο τα καπναέρια που παράγονται στον χώρο
καύσης αλλά ταυτόχρονα και µεγάλη ποσότητα θερµότητας άλλων εστιών
θέρµανσης του χώρου (καλοριφέρ).

ΜΜεεττααττρροοππήή  ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ  ττζζαακκιιοούύ  σσεε  εεννεερργγεειιαακκόό
Υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής µιας εγκαταστηµένης εστίας ανοιχτού
τύπου από πυρότουβλο σε κλειστού ενεργειακού τύπου ενσωµατώνοντας µια
ειδική κασέτα-εστία µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση των παραπάνω
αναφεροµένων πλεονεκτηµάτων. 
Η τοποθέτηση της εστίας-κασετας αναβάθµισης γίνεται από εξειδικευµένο
συνεργείο, είναι σύντοµη και διασφαλίζει τη µέγιστη απόδοση του τζακιού. Το
κόστος µετατροπής είναι χαµηλό και τα οφέλη αυτής θα αποσβέσουν το
κόστος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ

Το ενεργειακό τζάκι ξύλου ή pellet του ιταλικού οίκου  SITHEC που συνδέεται
µε σώµατα καλοριφέρ µπορεί να λειτουργήσει ανάλογα µε τις ανάγκες σας:
- Αυτόνοµα ή παράλληλα µε το λεβητοστάσιο πετρελαίου ή αερίου
- Οικονοµία εώς και 50% σε σχέση µε το πετρέλαιο
- Επιλεκτική καύση ξύλου ή pellet
- Απόδοση από 24 εώς 34kw
- ∆υνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
- Αεροστεγής θάλαµος καύσης από µαντέµι που µειώνει την κατανάλωση του 

ξύλου 
- Εξαφανιζόµενη και ανοιγόµενη πόρτα για ευκολία χρήσης
- Προαιρετική ενσωµάτωση εργοστασιακού υδραυλικού kit σύνδεσης (RSVC)
- ∆εξαµενή pellet χωριτικότητας από 60 - 120 κιλά
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου µε προειδοποίηση
- Πιστοποιηµένες εστίες µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και 

εγγύησης CE
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Γνωρίστε την υψηλή απόδοση, την αυτονοµία, την πρακτικότητα και την
οικολογία του καινοτόµου υλικού Pellet.

PPeelllleett,,  ΤΤαα  κκααύύσσιιµµαα  ττοουυ  µµέέλλλλοοννττοοςς  
• Χαρακτηριστικά 
Τα Pellets παράγονται από πριονίδια που συµπιέζονται σε κυλινδρική µορφή
µήκους από 1,5 -2 cm και σε διάµετρο 6mm. Η συµπιεσµένη αυτή µορφή σε
συνδυασµό µε την πολλή χαµηλή,   περιεκτικότητα σε υγρασία (µικρότερη του
12% ) συντελεί στην µεγάλη θερµαντική απόδοση από 89.1% έως 93,3% και
στην πολλή µικρή κατανάλωση των σοµπών pellet.  
• Οικολογία
Τα Pellet γίνονται από την ανακύκλωση των πριονιδιών ξηράς ξυλείας.
Εκπέµπουν πολύ περιορισµένο ποσό ρύπανσης, χαµηλό ποσοστό του
µονοξειδίου του άνθρακα γι αυτό και θεωρούνται τα καύσιµα του µέλλοντος.
• Οικονοµία
Η καύση του pellet είναι οικονοµική, τα 2 kgr  pellets αποδίδουν περίπου την
ίδια θερµογόνο δύναµη µε 1 λίτρο πετρελαίου λόγω της φθηνότερης αγοράς
του pellet.

Οι σόµπες pellet τoυ ιταλικού οίκου GREENTOUCH και BLUE FIRE µε τον
καινοτόµο σχεδιασµό τους συνδυάζουν
-την υψηλή απόδοση θερµότητας
-την αυτονοµία και την ασφάλεια  του καινοτόµου υλικού pellet 
-την οικονοµικότερη καύση
-την δυνατότητα σύνδεσης µε σώµατα καλοριφέρ
-την καθαρή και εύκολη χρήση
-την αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία 
-τη γρήγορη τοποθέτηση
-την οικολογική προς το περιβάλλον χρήση

ELITEFIRE
Ενεργειακό τζάκι
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Το να βρίσκεται κανείς στις κορυφαίες θέσεις παγκοσµίως στον τοµέα
παραγωγής Φ/Β συστηµάτων δεν είναι διόλου τυχαίο. Γεννά µάλιστα
υψηλές προσδοκίες από τεχνολογικής άποψης. 

Το εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β γεννητριών της Conergy στη Φρανκφούρτη
(Frankfurt/Oder) της Γερµανίας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσµίως µε
πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες παραγωγής και state-of-the-art
τεχνολογία. Με έτος ίδρυσης το 2006 και παραγωγική δυναµικότητα 250 MWp
ετησίως, το εργοστάσιο, ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα την κατασκευή της
υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών Φ/Β γεννήτριας Conergy PowerPlus.

Το εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β γεννητριών της Conergy επικεντρώνεται
στην κατασκευή των υψηλής ποιότητας Φ/Β γεννητριών Conergy PowerPlus.
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες και
υπόκεινται στους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους σύµφωνα µε όλα τα
διεθνή πρότυπα. Για την κατασκευή των Φ/Β γεννητριών χρησιµοποιούνται
κυψέλες υψηλής απόδοσης. Οι κυψέλες υπόκεινται, όπως και οι Φ/Β
γεννήτριες, σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και µετρήσεις, έτσι ώστε να
διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα της «πρώτης ύλης» οπότε και του τελικού
προϊόντος, της Φ/Β γεννήτριας.

1. Στάδιο Παραγωγής Φωτοβολταϊκών γεννητριών:
Η παραγωγική διαδικασία των Φ/Β γεννητριών αποτελείται από διακριτά
στάδια υψηλών τεχνικών προδιαγραφών: αρχικά πραγµατοποιείται η διαλογή
(sorting) των µεµονωµένων κυψελών ανάλογα µε τη απόδοσή τους και στη
συνέχεια η συνδεσµολογία. Πρώτα συνδέονται σε συστοιχίες (string) και στη
συνέχεια κάθετα, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα πλέγµα, σε µία η
διαδικασία η οποία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η απαράµιλλη ποιότητα του προϊόντος.

2. Τοποθέτηση γυαλιού ειδικής επεξεργασίας (lamination):
Η σηµαντικότερη διαδικασία στην παραγωγή των Φ/Β γεννητριών είναι η
σταθεροποίηση των κυψελών στο γυαλί ώστε να δηµιουργηθεί µία ενιαία
δοµή (lamination). Με χρήση δύο φύλλων EVA (Εthylene Vinyl Acetate) και
εφαρµογή ειδικών συνθηκών πίεσης και θερµότητας, λαµβάνει χώρα η
συγκόλληση των κυψέλων µε το γυαλί. Σε συνδυασµό µε το πλαίσιο
αλουµινίου δηµιουργείται µια συµπαγής και στιβαρή κατασκευή που
διασφαλίζει την ανθεκτικότητα της Φ/Β γεννήτριας.

3. Τοποθέτηση του κυτίου διασύνδεσης (Junction Βox):
Ακολουθεί η τοποθέτηση και ο έλεγχος του κυτίου διασύνδεσης και η
διαδικασία ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών της κάθε Φ/Β γεννήτριας που αποτελούν το «αποτύπωµα»
αυτής (flash-report).

4. Τµήµα ελέγχου ποιότητας:
Οι µηχανικοί µας στο τµήµα ελέγχου εξετάζουν λεπτοµερώς και δοκιµάζουν
τα Φ/Β και όλα τα επιµέρους εξαρτήµατά τους. Σε ειδικούς θαλάµους,

CONERGY
Παράγοντας τεχνολογία αιχµής

CONERGY
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εκθέτουν τις Φ/Β γεννήτριες και όλα τα επιµέρους εξαρτήµατά τους. Οι Φ/Β
γεννήτριες εκτίθενται, εντός ειδικών θαλάµων, σε ακραίες µεταβολές
θερµοκρασίας (-40°C έως+85°C) και σε υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Πραγµατοποιούνται συνεχώς ποιοτικοί έλεγχοι καθ’ όλη τη διαδικασία
παραγωγής προκειµένου να µπορούµε να διατηρούµε και να εξελίσσουµε
διαρκώς τα υψηλά πρότυπα ποιότητας.

ΕΕξξεελλίίσσσσοοννττααςς  ττηηνν  κκοορρυυφφααίίαα  ΦΦ//ΒΒ  γγεεννννήήττρριιαα  ττηηςς  ααγγοορράάςς
ΤΤοο  PPoowweerrPPlluuss  γγίίννεεττααιι  αακκόόµµηη  ππιιοο  ααπποοδδοοττιικκόό!!

Μπορεί η αποδοτικότερη Φ/Β γεννήτρια της αγοράς να γίνει ακόµη πιο
αποδοτική; Η απάντηση είναι «ναι» και η Conergy το έκανε πραγµατικότητα. 
Η πολυβραβευµένη γεννήτρια Conergy PowerPlus πλέον έγινε ακόµη
καλύτερη και αποδοτικότερη και διατίθεται πλέον σε µεγαλύτερες κατηγορίες
ισχύος: οι µονοκρυσταλλικού τύπου έως 260 Wp, ενώ οι πολυκρυσταλλικού
τύπου έως 250 Wp.

Μάλιστα µε τους νέους όρους εγγύησης PremiumPlus, διαθέτει 12ετή
εγγύηση προϊόντος και γραµµική απόδοση ισχύος, µε θετική ανοχή ισχύος (-0
έως +3%) και ανοχή φορτίου έως και 6.000 Pa (612 kg/m2 - όσο περίπου το
βάρος 13 ανθρώπων).

Από πλευράς αισθητικής, η Conergy, για τις Φ/Β γεννήτριες
µονοκρυσταλλικού τύπου, δηµιούργησε την έκδοση Conergy PowerPlusNoir η
οποία διακρίνεται για τον καλαίσθητο σχεδιασµό της µε τις κυψέλες, την πίσω
επιφάνεια (backsheet) καθώς και το πλαίσιο να είναι µαύρου χρώµατος,
επιτρέποντας την πλήρη αισθητική ενανρµόνισή της σε περιπτώσεις
εγκαταστάσεων σε στέγες. Η συγκεκριµένη έκδοση περιλαµβάνει Φ/Β
γεννήτριες σε κατηγορίες απόδοσης από 240 έως 255Wp. Το ειδικό σύστηµα
στήριξης Conergy SunTop διατίθεται και αυτό σε µαύρο χρώµα ώστε να
υπάρχει οµοιοµορφία στο σύνολο της Φ/Β εγκατάστασης.
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Η Entec Contractors Α.Ε., µέλος του οµίλου εταιριών Entec είναι µία
κατασκευαστική εταιρία εξειδικευµένη σε έργα που αφορούν στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναλαµβάνει όλο το φάσµα
υλοποίησης, από τη σχεδίαση έως και τη διασύνδεση του τεχνικού έργου. 
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και αναπτύσσει
τεχνογνωσία στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειµένου να
προφέρει τις πιο ποιοτικές τεχνικές λύσεις της αγοράς.
Στην Entec Contractors, τηρούµε µια απόλυτα καθετοποιηµένη λειτουργική
δοµή µε υψηλή τεχνική υπόσταση, εξασφαλίζοντας την σταθερή ποιότητα στο
τελικό αποτέλεσµα. Έχουµε την απαραίτητη υποδοµή να υλοποιούµε
ταυτόχρονα πολυάριθµα έργα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και µε τον
τρόπο αυτό καλύπτουµε την ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση στον κλάδο των
ΑΠΕ.

ΤΤοο  οορρααµµαα  µµααςς
Να γίνουµε η εταιρία που κατασκευάζει και θα συνεχίσει κατασκευάζει έργα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, µε τρόπο κοινωνικά αποδεκτό,
οικονοµικά βιώσιµο και επιχειρηµατικά άριστο.

ΟΟιι  ααξξίίεεςς  µµααςς
Η λειτουργία της εταιρίας µας στηρίζεται στις αξίες που µας διακρίνουν και
αποτελούν τον οδηγό για τις πράξεις µας και τον τρόπο επιχειρούµε:

ΑΑκκεερρααιιόόττηητταα
Εννοούµε όσα λέµε και κάνουµε αυτά που λέµε ότι θα κάνουµε. Τηρούµε
υψηλά ηθικά standards στις συµφωνίες µας Αποδεχόµαστε τις ευθύνες µας
και είµαστε οι µόνοι υπεύθυνοι για τα έργα και τις πράξεις µας.

ΕΕµµππιισσττοοσσύύννηη  
Εµπιστευόµαστε, σεβόµαστε και υποστηρίζουµε ένας τον άλλο και συνεχώς
προσπαθούµε να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πελατών και συνεργατών
µας.

ENTEC CONTRACTORS A.E.
Μια κατασκευαστική εταιρία εξειδικευµένη σε έργα ΑΠΕ

ENTEC 
CONTRACTORS A.E.
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ΠΠρροοσστταασσίίαα  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
Έχουµε σαν απόλυτη προτεραιότητα τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια προσωπικού
και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία µας και την
κατασκευή των έργων µας.

ΥΥψψηηλλήή  ΑΑππόόδδοοσσηη
Είµαστε αφοσιωµένοι στη συνεχή µας βελτίωση ώστε να πετυχαίνουµε
σταθερά όλο και πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Είµαστε παθιασµένοι µε
την απόδοση των συστηµάτων µας που ξεπερνά τα προσδοκώµενα από εµάς
και τους πελάτες µας.

ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ∆∆υυννααµµιικκόό
Έχουµε στελεχώσει µία δυναµική οµάδα από διακεκριµένους επιστήµονες
πολλαπλών ειδικοτήτων που επιλέχθησαν µε γνώµονα τα τεχνικά προσόντα
τους, την εµπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείµενό τους. Ταυτόχρονα,
φροντίζουµε για τη συνεχή κατάρτιση σε τεχνικά ζητήµατα ώστε να
επιτυγχάνουµε την άµεση προσαρµογή στις τεχνολογικές εξελίξεις των
ταχύτατα αναπτυσσόµενων τεχνολογιών ΑΠΕ.
Εφαρµόζοντας την ίδια προσήλωση στην υψηλή κατάρτιση κατά την
υλοποίηση των έργων, απασχολούµε µόνιµο, συνεχώς εκπαιδευόµενο
εργατικό δυναµικό.

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  ααρριισσττεείίαα
Η Entec Contractors προσπαθεί να προστατεύσει το περιβάλλον, την ασφάλεια
και την υγεία των εργαζοµένων της, καθώς και να λειτουργεί αποδοτικά, µε
υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. Ορίζουµε Επιχειρησιακή Αριστεία
την συστηµατική διαχείριση των παραπάνω.

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΠΠοοιιόόττηηττααςς
Στην Entec Contractors δίνουµε µεγάλη σηµασία στην ποιότητα. Εφαρµόζοντας
την διεργασιακή προσέγγιση σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας και
µετρώντας συστηµατικά την επίδοση των εσωτερικών µας διεργασιών,
καταφέρνουµε να βελτιώνουµε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών και των
προϊόντων µας. 

ΣΣΥΥΜΜΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ
Η πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητάς µας σύµφωνα µε το
διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 ήταν για µας, µόνο το πρώτο βήµα.
Συνεχίζουµε να υλοποιούµε ενέργειες µε σκοπό να αναπτύξουµε ένα Σύστηµα
∆ιαχείρισης πάνω και πέρα από τις συµβατικές απαιτήσεις πιστοποίησης και
να φτάσουµε στο επίπεδο της Επιχειρηµατικής Αριστείας.
Τα Φ/Β συστήµατα που κατασκευάζουµε πιστοποιούνται από το Εργαστήριο
Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων (AML) του Τµήµατος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών κατά το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 62446.

ΠΠρροοττυυπποο  λλοογγιισσµµιικκοο
Οι εσωτερικές λειτουργίες µας υποστηρίζονται από το πρότυπο λογισµικό
Enverse CRM & ERP ανεπτυγµένο µε βάση την αρχή του paperless office,
ειδικά για τις ανάγκες της Entec Contractors. Το λογισµικό εξασφαλίζει τη
δυναµική διαχείριση πελατολογίου και επαφών, την ενιαία διαχείριση
εισερχόµενων, εξερχόµενων και εσωτερικών εγγράφων και την τήρηση των
προδιαγραφών του προτύπου ποιότητας.

ΕΕµµππεειιρρίίαα  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή
Ανοίγοντας νέους δρόµους στην αγορά, είµαστε οι πρώτοι που
κατασκευάσαµε Φ/Β σύστηµα επί κτιρίου σε µη διασυνδεδεµένο νησί (2007,
Αρχ. Μακαρίου 36, έδρα της Entec Green Economy Consultants), καθώς Φ/Β
σταθµό ισχύος 80kW στην Κρήτη (2009, Αποκόρωνας, Χανιά), µετά τη θέσπιση
του Ν.3468/2006.

Φ/Β σταθµός ισχύος 80kW µε
ηλιοστάτες δύο αξόνων σε
λειτουργία στο Σελί ∆. Ρεθύµνου,
Κρήτη

Τρεις (3) Φ/Β σταθµοί σε
λειτουργία συνολικής ισχύος
240kW δίπλα σε υπό κατασκευή
σταθµό ισχύος 80kW στον Άγιο
Νικόλαο, Κρήτη



94 ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012

Σήµερα, συγκαταλεγόµαστε στις µεγαλύτερες κατασκευαστικές Φ/Β σταθµών
πανελλαδικά, µε έργα αναφοράς που ξεπερνούν τα 16MW. Στην Κρήτη,
έχοντας ολοκληρώσει παραπάνω από 85 Φ/Β σταθµούς ισχύος έως 80kW και
περισσότερες από 120 Φ/Β στέγες ισχύος 10kW, έχουµε κερδίσει το
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, πραγµατοποιήσαµε
δυναµική είσοδο το Νοέµβριο του 2010 και µέσα σε λίγους µήνες
ολοκληρώσαµε πολυάριθµα έργα κλίµακας MW.

ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς
Από την αποτύπωση ενός γηπέδου έως και την υποστήριξη κατά τη λειτουργία
ενός Φ/Β συστήµατος, η Entec Contractors µπορεί να προσφέρει µία σειρά
από εξειδικευµένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Τοπογραφικές Εργασίες
Με µια σειρά γαιωδετικών σταθµών υψηλής ακριβείας που διαθέτουµε,
επιτυγχάνουµε αποτυπώσεις και χαράξεις ακριβείας µόλις λίγων χιλιοστών. Η
ακρίβεια στην τοπογραφία είναι τεκµήριο της προσήλωσής µας στη
λεπτοµέρεια και την έντεχνη κατασκευή.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, υπάρχει η δυνατότητα να
επιβεβαιωθούν οι οδεύσεις και οι πραγµατικές θέσεις του κάθε στοιχείου του
έργου και να παραδοθεί στον πελάτη σχέδιο as-built.

ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς  ΦΦ//ΒΒ  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν
Σχεδιάζουµε το κάθε έργο µας σε τέσσερα διακριτά βήµατα, εφαρµόζοντας
πρωτότυπες σχεδιαστικές λύσεις, προκειµένου ο πελάτης µας να κατανοήσει
σε βάθος τη φιλοσοφία πίσω από την πρότασή µας:
Αξιολογούµε τις διαθέσιµες τεχνικές λύσεις που ταιριάζουν στις
ιδιαιτερότητες του έργου και βρίσκουµε τη χρυσή τοµή µεταξύ κόστους
υλοποίησης και ενεργειακής απολαβής. 
Σχεδιάζουµε το σύστηµα σε τρεις διαστάσεις για αποφυγή σκιάσεων και
ταυτόχρονα απεικονίζουµε φωτορεαλιστικά την κάθε λεπτοµέρεια.
Εκπονούµε αναλυτική οριστική τεχνική µελέτη, καθώς και προσοµοίωση για
τον υπολογισµό της απόδοσης του συστήµατος, µε χρήση κατάλληλων
αναγνωρισµένων εφαρµογών.
Παραδίδουµε πλήρες τεύχος τεχνικών σχεδίων, προδιαγραφών εξοπλισµού
και εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού, το οποίο θα
συνοδεύει το έργο για τα επόµενα 20 παραγωγικά χρόνια.

ΚΚαατταασσκκεευυήή  ΦΦ//ΒΒ  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν
Προκειµένου το κατασκευαστικό έργο να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα
ακολουθούµε έναν αυστηρό χρονικό προγραµµατισµό. Λαµβάνοντας υπόψη
τη διαθεσιµότητα σε ανθρώπινους πόρους και υλικά, εκδίδεται το
χρονοδιάγραµµα εργασιών και υλικών, το οποίο εφαρµόζεται αυστηρά υπό
την επιµέλεια του υπεύθυνου έργου.
Τα έργα πολιτικού µηχανικού διενεργούνται µε κλειστό δίκτυο υπεργολάβων
και οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες εκτελούνται µε χρήση κινητών
συνεργείων µε ιδιόκτητο εξοπλισµό,προκειµένου να διασφαλιστεί ποιοτικά το
τελικό αποτέλεσµα. Αυτή η απόλυτη έµφαση στη λεπτοµέρεια αποτελεί

ENTEC CONTRACTORS A.E.
Μια κατασκευαστική εταιρία
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θεµελιακή αρχή σε όλες τις υλοποιήσεις της εταιρίας µας. Τέλος, όλες οι
εγκαταστάσεις ελέγχονται πριν την παράδοση στον πελάτη µε πιστοποιηµένα
όργανα ηλεκτρολογικών µετρήσεων.

ΟΟλλοοκκλληηρρωωµµέέννεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς
Κάθε εγκατάσταση της Entec Contractors συνοδεύεται από εγγύηση καλής
λειτουργίας ενός έτους. Μετά το πέρας του πρώτου έτους επιτυχούς
λειτουργίας, προσφέρεται µακροχρόνιο συµβόλαιο για τις Υπηρεσίες
Εγγύησης και Συντήρησης (WMS) του Φ/Β συστήµατος µε χαµηλό κόστος και
ανταπόκριση εντός 48 ωρών.
Στα πλαίσια του συµβολαίου WMS, προσφέρουµε υπηρεσίες διαχείρησης της
εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας έτσι αφενός τον έλεγχο της διαθεσιµότητας
και καλής λειτουργίας του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο, αφετέρου την
αδειάλειπτη λειτουργία των συστηµάτων επικοινωνίας (internet, ασφάλεια,
παρακολούθηση).

CCaappttiioonnss
• Απόλυτα καθετοποιηµένη λειτουργική δοµή µε υψηλή τεχνική υπόσταση
• Ταυτόχρονη υλοποίηση πολυάριθµων έργων σε όλη την Ελλάδα
• Εξειδίκευση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• Ακεραιότητα, Εµπιστοσύνη, Υψηλή Απόδοση
• Στόχος µας: Η επιχειρησιακή αριστεία
• Εξειδικευµένοι Μηχανικοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες όλων των 

ειδικοτήτων 
• Υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, τεχνολογία αιχµής
• Φωτοβολταϊκά Συστήµατα που πληρούν τις αυστηρότερες ∆ιεθνείς 

Προδιαγραφές
• Εκατοντάδες Φωτοβολταϊκά Συστήµατα συνδεµένα µε το δίκτυο, 

εκατοντάδες ικανοποιηµένοι ιδιοκτήτες
• Εµπειρία σε έργα µεγάλης κλίµακας
• Υψηλές παραγωγές και βέλτιστη απόδοση
• Απόλυτη έµφαση στην λεπτοµέρεια
• Εξειδικευµένος εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας
• Ανώτερη ποιότητα ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών έργων 
• Ανταπόκριση σε 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα

Φ/Β σταθµός ισχύος 80kW µε
ηλιοστάτες δύο αξόνων σε
λειτουργία στη Μαρωνιά ∆.
Σητείας, Κρήτη
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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
άρθρο:
Κ. Λ. Κατσιφαράκης
Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Κ-Eco: 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο:
Κοσµόπουλος Πάνος 
Αν. Καθηγητής, ∆ντης Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ.

Μουρατίδης Γεώργιος
Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός  Α.Π.Θ  M.Sc.

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
ΜΕΡΟΣ Α΄
άρθρο:
Παντελής Πατενιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου
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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ
ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

άρθρο:

Κ. Λ. Κατσιφαράκης

Τοµέας Υδραυλικής και

Τεχνικής Περιβάλλοντος

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Α.Π.Θ.

1. Εισαγωγή
Τα οικοδοµικά υλικά είναι το κύριο πεδίο δραστηριοποίησης της βιοµηχανίας
αλουµινίου στη χώρα µας. Μία άλλη δυνατότητα, που δεν έχει αξιοποιηθεί ως
τώρα, είναι οι εγκαταστάσεις ηλιακής απόσταξης ειδικών λυµάτων, όπως
είναι τα εκπλύµατα χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Η δυνατότητα
αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα µας, για τους
ακόλουθους λόγους: α) ∆εν συνδέεται µε άλλες βιοµηχανικές µονάδες (π.χ.
αυτοκινητοβιοµηχανία) και β) η ηλιοφάνεια είναι µεγάλη στην Ελλάδα. Αξίζει
µάλιστα να σηµειωθεί ότι και τα επόµενα χρόνια προβλέπεται να συνεχισθεί η
κατασκευή νέων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή
υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και η εξυγίανση παλαιών χώρων απόθεσης.

2. Η διαχείριση των απορριµµάτων και το πρόβληµα των εκπλυµάτων
Η διαχείριση των στερεών αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων είναι ένα
σύνθετο περιβαλλοντικό, οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα, που γίνεται
οξύτερο όσο αυξάνεται ο πληθυσµός, αλλά και η κατά κεφαλήν παραγωγή
απορριµµάτων (είτε λόγω πραγµατικής βελτίωσης του επιπέδου ζωής, είτε
λόγω καταναλωτικών συνηθειών και προτύπων).
Η αντίληψη για τους στόχους και τα µέσα διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων έχει µεταβληθεί µε την πάροδο του χρόνου. Αυτονόητοι πλέον
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στόχοι είναι όχι µόνον η προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά η πλήρης
προστασία του περιβάλλοντος και η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Έτσι τα
συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Όλα
όµως περιλαµβάνουν έναν χώρο τελικής διάθεσης, είτε απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.), είτε υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
Κάθε Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. είναι ένα τοπικώς οχληρό έργο προστασίας του
περιβάλλοντος µιας ευρύτερης περιοχής. Για την ελαχιστοποίηση των τοπικών
επιπτώσεων απαιτούνται: α) κατάλληλη επιλογή της θέσης του Χ.Υ.Τ.Α. β)
ορθός σχεδιασµός και κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής γ)
τήρηση συγκεκριµένων κανόνων λειτουργίας και δ) αποκατάσταση του χώρου
µετά το τέλος της λειτουργίας του. 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι
η προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων από τα υγρά
απόβλητα, που αποκαλούνται εκπλύµατα ή διασταλάζοντα. Τα εκπλύµατα
προέρχονται κυρίως από τα νερά της βροχής, τα οποία, καθώς διηθούνται
µέσα από τα στρώµατα των απορριµµάτων, επιβαρύνονται µε ποικίλες
ρυπαντικές ουσίες, συχνά σε υψηλές συγκεντρώσεις. Εποµένως είναι
εξαιρετικά επικίνδυνα για τους υδατικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής. 
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού ξεκινά µε την επιλογή
του χώρου κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. (ή Χ.Υ.Τ.Υ.), ο οποίος πρέπει να παρέχει
ικανοποιητική “παθητική” ασφάλεια, που µεταφράζεται σε: α) µικρή
διαπερατότητα των επιφανειακών εδαφικών στρωµάτων, β) χαµηλό
υδροφόρο ορίζοντα και γ) σχετική αποµόνωση από το επιφανειακό δίκτυο
απορροής.
Απαιτείται κατόπιν η κατασκευή έργων υποδοµής, που περιλαµβάνουν: α)
προστατευτική στρώση από «αδιαπέρατο» εδαφικό υλικό ή από πλαστική
µεµβράνη, αν η στεγανότητα των φυσικών εδαφικών στρωµάτων δεν είναι
απόλυτα ικανοποιητική β) ∆ίκτυο από διάτρητους σωλήνες, που
τοποθετούνται µέσα σε κατάλληλο χαλικόφιλτρο, για τη συλλογή των
εκπλυµάτων γ) σύστηµα καθαρισµού των εκπλυµάτων και δ) τάφρο στην
περίµετρο του χώρου απόθεσης, για να εµποδίζεται η πλευρική διείσδυση
των νερών της βροχής στα απορρίµµατα.
Κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. επιδιώκεται ο περιορισµός της παραγωγής
εκπλυµάτων. Γι' αυτό καλύπτονται τα τµήµατα του χώρου, στα οποία έχει
ολοκληρωθεί η απόθεση απορριµµάτων, µε στρώµα αργιλικού εδάφους, που
έχει κατάλληλες κλίσεις. Έτσι διευκολύνεται η επιφανειακή απορροή και
περιορίζεται η διείσδυση του νερού της βροχής στα στρώµατα των
απορριµµάτων. 
Τέλος µετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. απαιτείται συνέχιση της συλλογής και
επεξεργασίας των εκπλυµάτων, για όσο διάστηµα αποτελούν κίνδυνο για τους
υδατικούς πόρους της περιοχής. 

3. Μέθοδοι επεξεργασίας των εκπλυµάτων
Όπως αναφέρθηκε, απαιτείται επεξεργασία των εκπλυµάτων σε όλη τη
διάρκεια λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α., αλλά και για κάποιο χρονικό διάστηµα
µετά το οριστικό κλείσιµό του. Οι συνηθέστερες λύσεις είναι:
1. Η µεταφορά των εκπλυµάτων  σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση καθαρισµού 

λυµάτων (απ' ευθείας ή µετά από προεπεξεργασία επί τόπου). Η λύση αυτή 
είναι εφικτή αν: α) είναι δυνατή η ικανοποιητική επεξεργασία µιας 
πρόσθετης ποσότητας υγρών αποβλήτων, µε διαφορετική (και πιο 
επικίνδυνη) σύσταση από τα κοινά λύµατα και β) η απόσταση του Χ.Υ.Τ.Α. 
από  την εγκατάσταση είναι σχετικά µικρή.
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2. Η κατασκευή πλήρους εγκατάστασης καθαρισµού στην περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. 
Χρησιµοποιούνται κλασικές µέθοδοι καθαρισµού λυµάτων 
προσαρµοσµένες στην ποιότητα των εκπλυµάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται να επικρατεί η µέθοδος της αντίστροφης ώσµωσης.

4. Η µέθοδος της αντίστροφης ώσµωσης
Η µέθοδος της αντίστροφης ώσµωσης εφαρµόσθηκε αρχικά για την
αφαλάτωση θαλάσσιου ή υφάλµυρου νερού. Σήµερα χρησιµοποιείται και για
τον καθαρισµό νερού ή λυµάτων. Βασίζεται στη χρήση ηµιπερατών
µεµβρανών, που διαχωρίζουν το αλµυρό νερό (ή γενικότερα το διάλυµα µε
υψηλή συγκέντρωση ανεπιθύµητων ουσιών) από το καθαρό νερό (η
γενικότερα το διάλυµα χαµηλής συγκέντρωσης). Οι µεµβράνες επιτρέπουν τη
διέλευση του νερού, όχι όµως των διαλυµένων ουσιών. Αν η πίεση είναι ίση
στις δύο πλευρές της µεµβράνης, τότε περνά νερό από την πλευρά της
χαµηλής προς την πλευρά της ψηλής συγκέντρωσης. Το φαινόµενο αυτό
αποκαλείται ώσµωση. Η ροή του νερού αντιστρέφεται όταν επιβάλλεται
µεγάλη πίεση στο διάλυµα υψηλής συγκέντρωσης, οπότε έχουµε την
αντίστροφη ώσµωση.
Η µέθοδος εξελίχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, χάρις στη βελτίωση των
χαρακτηριστικών των µεµβρανών. Κύριο πλεονέκτηµά της είναι το υψηλό
ποσοστό διαχωρισµού ανεπιθύµητων ουσιών. Κύριο µειονέκτηµά της είναι η
σχετικώς υψηλή κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται
σχετικώς υψηλό κόστος λειτουργίας. Σηµαντικό είναι και το κόστος
συντήρησης, που περιλαµβάνει αντικατάσταση των µεµβρανών σε διάστηµα
λίγων ετών. Ακόµη, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η σχετική τεχνολογία είναι
εισαγόµενη.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κατασκευασθεί µονάδες αφαλάτωσης
θαλάσσιου νερού µε αντίστροφη ώσµωση σε διάφορα ελληνικά νησιά, καθώς
και µονάδες επεξεργασίας εκπλυµάτων σε  ορισµένους Χ.Υ.Τ.Α. 

5. Η µέθοδος της ηλιακής απόσταξης
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες σε χώρες µε µεγάλη
ηλιοφάνεια, για την παραγωγή πόσιµου νερού από θαλάσσια, υφάλµυρα ή
µολυσµένα νερά. Στη Ελλάδα κατασκευάσθηκαν την δεκαετία του 1960
ηλιακοί σταθµοί αφαλάτωσης σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. Οι σταθµοί
αυτοί εγκαταλείφθηκαν µετά από µερικά χρόνια, καθώς: α) η ποιότητα του
νερού δεν ήταν τόσο καλή, λόγω κακής συντήρησης και β) η ηµερήσια
παραγωγή νερού ανά µέτρο επιφάνειας (Qp) ήταν µικρή. H µικρή Qp αποτελεί
πραγµατικά το κύριο µειονέκτηµα των απλών ηλιακών αποστακτήρων. Για την
αύξησή της έχουν δοκιµασθεί πιο σύνθετες κατασκευές (µε πολλούς κύκλους
εξάτµισης-συµπύκνωσης, αυξηµένη επιφάνεια εξάτµισης κ.ά.) µε
περιορισµένο τελικό όφελος.
Πιο πρόσφατα έχει δοκιµασθεί η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την
επεξεργασία λυµάτων, π.χ. για τη συµπύκνωση αραιών λυµάτων. Μία
εφαρµογή της ηλιακής απόσταξης σε σχετικά µεγάλη κλίµακα, η οποία
παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, είναι η επεξεργασία εκπλυµάτων
Χ.Υ.Τ.Α. Ο λόγος είναι ο ακόλουθος: Σε έναν καλά σχεδιασµένο Χ.Υ.Τ.Α, ο
ρυθµός παραγωγής εκπλυµάτων ανά µονάδα επιφάνειας (Qε) είναι µικρός.
Είναι µάλιστα Qε<<Qp, τουλάχιστον σε χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια, όπως η
Ελλάδα. Εποµένως το πρόβληµα εξεύρεσης χώρου, που περιορίζει ουσιαστικά
τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών ηλιακής αφαλάτωσης, επιλύεται
εύκολα και φθηνά στη συγκεκριµένη περίπτωση. Επιπλέον το κόστος

« Ηλιακή απόσταξη εκπλυµάτων.
Μια δυνατότητα χρήσης

αλουµινίου σε περιβαλλοντικά
έργα »



101ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012

κατασκευής, που είναι ανάλογο προς το µέγεθος του σταθµού, δεν είναι
απαγορευτικό. Τέλος το παραγόµενο νερό δεν προορίζεται για πόση, άρα
ελαφρώς κατώτερη ποιότητα είναι ανεκτή.

5.1 Περιγραφή της εγκατάστασης ηλιακής απόσταξης εκπλυµάτων

Σχήµα 1. Σκαρίφηµα τοµής ηλιακού αποστακτήρα

Μια εγκατάσταση επεξεργασίας εκπλυµάτων µε ηλιακή απόσταξη
περιλαµβάνει: α) δεξαµενή καθίζησης β) ηλιακούς αποστακτήρες και γ)
σύστηµα επαναφοράς-επανακυκλοφορίας της περίσσειας των εκπλυµάτων
στις στρώσεις των απορριµµάτων.
Το σηµαντικότερο τµήµα της εγκατάστασης είναι οι ηλιακοί αποστακτήρες.
Αφού δεν τίθεται θέµα χώρου, προτιµότερη είναι η χρήση απλών
αποστακτήρων, όπως αυτός που απεικονίζεται στο σχήµα 1. Ο σκελετός του
µπορεί να κατασκευασθεί από αλουµίνιο και το διαφανές κάλυµµα από γυαλί.
Πρόκειται δηλαδή για κατασκευή παρόµοια µε τα απλά κουφώµατα, χωρίς
µάλιστα µηχανισµούς.
Το σύστηµα επανακυκλοφορίας των εκπλυµάτων εξυπηρετεί δύο σκοπούς: α)
την επαναφορά των επιβλαβών συστατικών από τους αποστακτήρες στα
στρώµατα των απορριµµάτων και β) την αξιοποίηση των στρωµάτων αυτών για
την εποχική αποθήκευση µέρους των εκπλυµάτων, διότι το µέγιστο του
ρυθµού παραγωγής τους διαφέρει χρονικά από το µέγιστο της απόδοσης των
ηλιακών αποστακτήρων. Έτσι αξιοποιούνται πλήρως οι εγκαταστάσεις ηλιακής
απόσταξης σε όλη τη διάρκεια του έτους.

5.2 ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ηλιακής απόσταξης
Ο υπολογισµός της επιφάνειας που απαιτείται για τους ηλιακούς
αποστακτήρες µπορεί να γίνει µε βάση τη µέση ηµερήσια απόδοσή τους
(Qpµ), αφού η αξιοποίησή τους είναι πλήρης σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Η τιµή της Qpµ µπορεί να εκτιµηθεί προσεγγιστικά, µε βάση βιβλιογραφικά
στοιχεία για αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Μετρήσεις που έγιναν στην
Ελλάδα την δεκαετία του 1960 καταλήγουν στην τιµή 3 l/m2, ενώ
αναφέρονται και αποδόσεις άνω των 4 l/m2, για γεωγραφικό πλάτος 40ο και
µικρή µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω νεφώσεων ή ρύπανσης. Η τιµή
Qpµ= 3.5 l/m2 φαίνεται ασφαλής, αφού: α) στην τιµή των 3 l/m2 δεν
περιλαµβάνονται απώλειες υπό µορφή υδρατµών και β) η αρχική
θερµοκρασία των εκπλυµάτων είναι µεγαλύτερη από αυτή του θαλάσσιου
νερού.
Η απαιτούµενη επιφάνεια των ηλιακών αποστακτήρων είναι ο λόγος της µέσης
ηµερήσιας παραγωγής εκπλυµάτων από όλον τον Χ.Υ.Τ.Α. (Vεµ) προς την Qpµ.
Η Vεµ αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς αυξάνεται η επιφάνεια
που καλύπτεται από τα απορρίµµατα. Εποµένως η κατασκευή των ηλιακών
αποστακτήρων µπορεί να γίνει τµηµατικά. Μάλιστα για την κατασκευή των
επεκτάσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτάσεις, που έχουν πληρωθεί
ήδη µε απορρίµµατα και έχουν οριστικώς καλυφθεί.
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5.3 Αξιολόγηση της µεθόδου
Από όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι η µέθοδος της ηλιακής απόσταξης
παρουσιάζει ορισµένα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες µεθόδους
επεξεργασίας εκπλυµάτων. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα:
α) Η υψηλή, σε σχέση µε τις κλασικές µεθόδους, προστασία του 

περιβάλλοντος, αφού δεν γίνεται καµµία απόρριψη ρύπων. 
β) Η ελάχιστη χρήση συµβατικών πηγών ενέργειας, σε αντίθεση µε τις 

κλασικές µεθόδους επεξεργασίας και κυρίως µε την µέθοδο της 
αντίστροφης ώσµωσης.

γ) Η µη χρησιµοποίηση διάφορων χηµικών, που είναι απαραίτητα στις άλλες 
µεθόδους.

δ) Η σχετικά εύκολη συντήρηση.
ε) Η δυνατότητα τµηµατικής κατασκευής.

Ακόµη, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η χρήση
εγχώριων υλικών κατασκευής και εγχώριας τεχνολογίας, σε αντίθεση µε τις
άλλες µεθόδους και κυρίως την αντίστροφη ώσµωση.

6. Συµπεράσµατα
Η ηλιακή απόσταξη είναι ίσως η πιο κατάλληλη µέθοδος επεξεργασίας
εκπλυµάτων για τη χώρα µας για τους ακόλουθους λόγους: α) η ηλιοφάνεια
είναι µεγάλη β) η βιοµηχανία αλουµινίου είναι ανεπτυγµένη και γ) η
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελεί εθνικό και
ευρωπαϊκό στόχο. Ίσως µάλιστα υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης µιας
πρότυπης εγκατάστασης από ευρωπαϊκά προγράµµατα υποστήριξης των
Α.Π.Ε.   
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« Ηλιακή απόσταξη εκπλυµάτων.
Μια δυνατότητα χρήσης

αλουµινίου σε περιβαλλοντικά
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άρθρο:

Κοσµόπουλος Πάνος 

Αν. Καθηγητής, ∆ντης Εργαστηρίου

Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού

Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ.

Μουρατίδης Γεώργιος

Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός  Α.Π.Θ  M.Sc.

Αντικείµενο της παρουσίασης είναι η παρουσίαση
της ανάπτυξης και χρήσης ειδικού λογισµικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εξοικονόµηση
ενέργειας µέσω της διενέργειας Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων κατασκευών.

Λαµβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδοµένα,
γίνεται αναλυτική παρουσίαση εφαρµογής η
οποία αποτελεί την υλοποίηση της ιδέας του ∆ρ.
Π. Κοσµόπουλου και αποτέλεσµα οµαδικής
δουλειάς του ίδιου, εξωτερικών συνεργατών και
συνεργατών του εργαστηρίου Περιβαλλοντικού
και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και
Οικισµών µε την ονοµασία K.Eco. 

Εξηγείται το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη µε
το πρόγραµµα, προσανατολιζόµενο σε
διευκόλυνση και τυποποίηση της ροής εργασίας
µιας Ενεργειακής Επιθεώρησης Κατασκευής
καθώς και στη χρήση από Μηχανικούς µε γνώση
χρήσης υπολογιστών και θεµάτων ενεργειακής
απόδοσης και χαρακτηριστικών κατασκευών.

Έτσι, καθίσταται προαιρετική η εξειδικευµένη
γνώση των υπολογιστικών µοντέλων που
απαιτούνται για την βαθµονόµηση των
κατασκευών, όπως αυτή προβλέπεται από το ΤΕΕ
και τους άλλους αρµόδιους φορείς,
διευκολύνοντας την διάδοση στο ευρύτερο κοινό
των µηχανικών και παρέχοντας έτσι ένα µέσο για
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των κτιρίων.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Σηµείωση: Το λογισµικό Κ-Eco σύντοµα θα διατίθεται από το ∆ιαδίκτυο

11..  ΕΕννεερργγεειιαακκήή  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  κκττιιρρίίωωνν  κκααιι  ττεεχχννιικκόό  λλοογγιισσµµιικκόό
11..11  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά
Είναι προφανές, πως αν στοχεύουµε στην µεταφορά της διαδικασίας σε ένα
πρόγραµµα υπολογιστή, αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
µελετητή για ακρίβεια και ευχρηστία, ενώ πρέπει να ενσωµατώνει πλήρως τα
απαιτούµενα υπολογιστικά µοντέλα και µεγέθη, ώστε τα αποτελέσµατα που
θα παράγει να είναι εκτός από σωστά και σύµφωνα µε την αποδεκτή µορφή
βάσει νοµοθεσίας και φορέων.

Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναλυθούν  τα επιµέρους  τµήµατα του
προγράµµατος όσο και η συνολική δοµή και ροή εργασίας µέσα σε αυτό.
Ως γνωστόν, κάθε πρόγραµµα υπολογιστή αποτελεί ένα σύστηµα για την
παραγωγή κάποιου αποτελέσµατος ή εξόδου, µέσω της χρήσης διαδικασιών
(υπολογιστικών ή άλλων) οι οποίες επεξεργάζονται την είσοδο (από τον
χρήστη ή αλλού) δεδοµένων για την παραγωγή των αποτελεσµάτων τους.

« K-Eco: Λογισµικό για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα

κτίρια»
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Βλέπουµε λοιπόν, πως η ίδια λογική που εφαρµόζουµε ως µελετητές κατά την αξιολόγηση ενός κτιρίου,
διέπει και τις βασικές αρχές ενός προγράµµατος υπολογιστή, δείχνοντας πως η ανάπτυξη ενός προγράµµατος
ενεργειακής αξιολόγησης είναι εφικτή.

Το πρόγραµµα, όπως και η ίδια η µελέτη, χωρίζεται σε κάποια βασικά σκέλη συλλογής πληροφοριών για την
θέση, τον τύπο και τέλος τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, τα οποία επίσης υποδιαιρούνται σε γεωµετρία, δοµή,
και ειδικά χαρακτηριστικά των υλικών του κελύφους ή των άλλων στοιχείων (ανοίγµατα, οπές, δώµατα,
δάπεδα) που βρίσκονται σε αυτό. Τέλος, λαµβάνονται υπόψη τα ενεργειακά φορτία για θέρµανση, ψύξη,
φωτισµό και χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ανάλογα πάντα και µε τον όγκο του κτιρίου και το πλήθος των
χρηστών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισµοί για την ενεργειακή αξιολόγηση και κατάταξη του
κτιρίου.

Το λογισµικό Κ. Εco αποτελεί µια υπολογιστική σουίτα η οποία µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία που
συλλέγει ένας µηχανικός από µια υφιστάµενη ή υπό µελέτη κατασκευή, µε σκοπό να παρέχει µια γρήγορη
προεπισκόπηση της ενεργειακής και θερµικής συµπεριφοράς του κτιρίου, καθώς και της αντίστοιχης
ενεργειακής κατάταξης.

Παρέχοντας ένα απλοποιηµένο περιβάλλον εργασίας, ο µη εξειδικευµένος µελετητής ή φοιτητής µπορεί µε
το λογισµικό K. Eco να εξετάσει κτίρια γνωρίζοντας απλά τις βασικές παραµέτρους της κατασκευής και της
χρήσης της, χωρίς να ανατρέχει στα σχετικά κατασκευαστικά πρότυπα και σύνθετες υπολογιστικές µεθόδους.
Επιπλέον, οι ενσωµατωµένες στο λογισµικό βιβλιοθήκες δεδοµένων περιλαµβάνουν πλήθος δοµικών υλικών
ώστε να µπορεί να µελετηθεί η πλειοψηφία των κατασκευών χωρίς γνώση από τον χρήστη των ειδικών
θερµικών χαρακτηριστικών κάθε υλικού, ενώ περιλαµβάνονται τα απαραίτητα για την µελέτη γεωγραφικά και
µετεωρολογικά δεδοµένα που αντιστοιχούν στις µεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Παρόλα αυτά δίνεται σε κάθε
στάδιο η δυνατότητα στον χρήστη να παρέµβει στις έτοιµες βιβλιοθήκες, είτε εισάγοντας δικά του
χαρακτηριστικά υλικών, ή γεωγραφικά και κλιµατικά δεδοµένα που έχει προµηθευθεί ή µετρήσει.

11..22  ΜΜεεττρρηηττιικκέέςς  κκααιι  υυπποολλοογγιισσττιικκέέςς  µµέέθθοοδδοοιι  ΚΚΕΕΝΝΑΑΚΚ
Ο Κανονισµός Ενεργειακής Αξιολόγησης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), έχει ως στόχο την πλήρη περιγραφή της διαδικασίας
της Ενεργειακής Αξιολόγησης, µε την παροχή όλων των απαραίτητων υπολογιστικών µεθόδων και παραδοχών
που έχουν καθοριστεί από διάφορα διεθνή πρότυπα.

Αναλυτικότερα, η κύρια υπολογιστική µέθοδος για την ολική συµπεριφορά του κτιρίου, είναι αυτή της
ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος για τον υπολογισµό των απαιτήσεων του κτιρίο, η οποία
περιγράφεται αναλυτικά από το ISO 13790 και αποτελεί διάδοχο της παλαιότερης οδηγίας prEN 832. Στα
πλαίσια της εν λόγω µεθόδου υπολογίζεται η εναλλαγή θερµότητας µέσω αερισµού και µεταφοράς από το
κέλυφος του κτιρίου όταν το εσωτερικό αυτού διατηρείται (µέσω ψύξης ή θέρµανσης) σε µια σταθερή
θερµοκρασία (θερµοκρασία θερµοστάτη). Συνυπολογίζεται η επίδραση εσωτερικών (χρήστες, ηλεκτρικές
συσκευές) και ηλιακών κερδών στο ισοζύγιο του κτιρίου, µε στόχο τον τελικό υπολογισµό τόσο των
ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για την διατήρηση των απαιτούµενων θερµοκρασιών κατά την διάρκεια του
έτους, όσο και της πραγµατικής χρήσης ενέργειας από τις διάφορες διατάξεις ψύξης και θέρµανσης που
χρησιµοποιούνται, κατά την διάρκεια ενός τυπικού έτους.
Το συγκεκριµένο πρότυπο παρέχει και µια απλοποιηµένη µεθοδολογία για ωριαίο υπολογισµό, κάτι το λογικό
σε κτίρια που δεν εµφανίζουν ίδια επίπεδα χρήσης, άρα και λειτουργία συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης
καθ’όλη την διάρκεια της ηµέρας. Προφανώς, το συγκεκριµένο πρότυπο απευθύνεται σε κτίρια στα οποία
γίνεται χρήση συστηµάτων ψύξης/ θέρµανσης µε σκοπό την θερµική άνεση των χρηστών, µα η υπολογιστικές
µέθοδοι που εµπεριέχει µπορούν, µέσα σε αποδεκτά πλαίσια ακρίβειας, να χρησιµοποιηθούν και για άλλους
τύπους κτιρίων.

Το πρότυπο ISO 13789 παρέχει την µέθοδο και τις παραδοχές που απαιτούνται στον ΚΕΝΑΚ για τον
υπολογισµό των συντελεστών µεταφοράς θερµότητας από αερισµό και διαµέσου των υλικών σε σταθερή
κατάσταση µέρους ή ολόκληρου του κτιρίου, µε την παραδοχή ότι η θερµοκρασία είναι ίδια και οµοιόµορφη
στον χώρο υπολογισµών. Το πρότυπο αφορά τόσο περιπτώσεις απώλειας θερµότητας (εσωτερικό του
κελύφους θερµότερο του εξωτερικού) όσο και θερµικού κέρδους (εξωτερικό του κελύφους θερµότερο του
εσωτερικού).

Ο υπολογισµός θερµικής αντίστασης και αγωγιµότητας για τα στοιχεία του κελύφους που αποτελούν την
τοιχοποιία γίνεται στον ΚΕΝΑΚ βάσει του προτύπου ISO 6946, το οποίο περιγράφει την υπολογιστική µέθοδο
για τα αδιαπέρατα στοιχεία τοιχοποιίας, υποθέτοντας οµοιοµορφία των τιµών θερµικής αγωγιµότητας και
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αντίστασης σχεδιασµού στα στρώµατα των υλικών που απαρτίζουν την
τοιχοποιία. Επιπλέον, το πρότυπο περιέχει µια µέθοδο κατά προσέγγιση
υπολογισµού της συµπεριφοράς υλικών µε ανοµοιόµορφη θερµική
συµπεριφορά στο πάχος του στρώµατος (πχ οπλισµένο σκυρόδεµα), κάνοντας
χρήση συντελεστών διόρθωσης. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ISO 6946 δεν αφορά στοιχεία του κελύφους τα
οποία βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος, καθώς εκεί λαµβάνουν χώρα
διαφορετικές ανταλλαγές θερµότητας, οι οποίες διεθνώς και στον ΚΕΝΑΚ
υπολογίζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13370. Αυτό περιλαµβάνει δάπεδα
σε επαφή µε το έδαφος, υπόγεια, καθώς και υπερυψωµένα δάπεδα, στο
επίπεδο τους που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του γύρω εδάφους.
Γίνεται διάκριση µεταξύ θερµαινόµενων και µη υπογείων, και οι υπολογισµοί
αφορούν την εναλλαγή θερµότητας σε σταθερή κατάσταση (κατά την
διάρκεια του έτους) καθώς και λόγω των αλλαγών εξωτερικής θερµοκρασίας
κατά την διάρκεια του έτους, οι οποίες βέβαια λαµβάνονται υπόψη σε µηνιαία
βάση για διόρθωση σε προσοµοιώσεις της µέσης ετήσιας συµπεριφοράς και
για συνέχεια µε το πρότυπο υπολογισµού του ISO 13790 για την ολική
συµπεριφορά του κτιρίου.

Τα διαφανή και ανοιγόµενα στοιχεία του κελύφους αντιµετωπίζονται στον
ΚΕΝΑΚ βάσει του ISO 10077, το οποίο καθορίζει τις µεθόδους υπολογισµού
θερµικής αγωγιµότητας για κουφώµατα και πόρτες µε τζάµι ή χωρίς, καθώς
και πατζούρια/ σκίαστρα. Το πρότυπο περιλαµβάνει µονά και διπλά
κουφώµατα διαφόρων υλικών, τόσο στο πλαίσιο του κουφώµατος όσο και στα
τζάµια που το απαρτίζουν, καθώς και διάφορα ήδη σκίαστρων ανάλογα µε την
διαπερατότητα τους από αέρα. Επιπλέον για σύνθετα (διπλά ή άλλα)
κουφώµατα, παρέχονται συντελεστές για την πλήρωση του ενδιάµεσου χώρου
µε αέρα ή άλλα αέρια).
Σηµαντική επίδραση στους παραπάνω υπολογισµούς για κουφώµατα έχει στις
περισσότερες κατασκευές ή ύπαρξη θερµογεφυρών, οι οποίες εξαιρούνται
από τους υπολογισµούς του ISO 10077 για τα κουφώµατα. Λόγω της
πολυπλοκότητας τους, προσεγγίζονται στον ΚΕΝΑΚ από δύο άλλα πρότυπα, το
ISO 14683, το οποίο παρέχει ένα απλοποιηµένο προσεγγιστικό µοντέλο
γραµµικής ροής θερµότητας µέσω θερµογέφυρας καθώς και τυπικών
στοιχείων και τιµών για αυτά, και το ISO 10211, το οποίο παρέχει τα
υπολογιστικά µέσα για τον σε βάθος σχεδιασµό τρισδιάστατων και
δισδιάστατων µοντέλων για τον υπολογισµό ροής θερµότητας και
επιφανειακής θερµοκρασίας στα µέρη της θερµογέφυρας, λαµβάνοντας
υπόψη τα ακριβή γεωµετρικά όρια του κάθε στοιχείου της θερµογέφυρας και
τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών που την σχηµατίζουν.

Το ISO 15927-1 παρέχει τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται και από τον
ΚΕΝΑΚ για τον υπολογισµό των µηνιαίων µέσων τιµών των διαφόρων
κλιµατικών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για τους παραπάνω
υπολογισµούς της θερµικής συµπεριφοράς του κελύφους. Οι τιµές που θα
χρησιµοποιηθούν από το πρότυπο προέρχονται από την µετεωρολογική
υπηρεσία της κάθε χώρας ώστε να αντιστοιχούν κατά το δυνατόν στην
περιοχή µελέτης και περιλαµβάνουν θερµοκρασία αέρα, ατµοσφαιρική
υγρασία, ταχύτητα ανέµου και ηλιακή ακτινοβολία.
Πέρα από τα διεθνή πρότυπα ISO, τα οποία επί το πλείστον αφορούν
υπολογιστικές µεθόδους, στον ΚΕΝΑΚ γίνεται εκτενής χρήση εθνικών
προτύπων του ΕΛΟΤ, στα πλαίσια της προσαρµογής των διεθνών στάνταρντ
στα τοπικά δεδοµένα της Ελλάδας.
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Αναλυτικότερα, χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό θερµικής επίδοσης τοιχοπετασµάτων το ΕΛΟΤ 13947,
ενώ για τον αερισµό κτιρίων εµπορικής χρήσης και την ακόλουθη επίδραση του στην θερµική συµπεριφορά
τους γίνεται αναφορά στο ΕΛΟΤ 15241. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα (τακτική και
έντονη ηλιοφάνεια) οδηγούν επίσης στην προτίµηση του προτύπου ΕΛΟΤ 15193 για τον υπολογισµό των
ενεργειακών απαιτήσεων και των εσωτερικών κερδών του φωτισµού.

Επιπλέον, για τα συστήµατα θέρµανσης υπάρχει εκτενής υπολογιστική µέθοδος η οποία αναλύεται στα
διάφορα τεύχη του ΕΛΟΤ 15316, τα οποία αφορούν όλη την διαδικασία θέρµανσης, από την παραγωγή µε
διάφορες τεχνολογίες (λέβητες, αντλίες, HVAC, κλπ.), στην διανοµή της παραγόµενης θερµότητας τους στο
κτίριο και τις επακόλουθες απώλειες, καθώς και σε µη συµβατικά συστήµατα θέρµανσης όπως τηλεθέρµανση,
ηλιακά συστήµατα και καυστήρες βιοµάζας. Επιπλέον, το πρότυπο αυτό βοηθά στον υπολογισµό
καταναλώσεων και κερδών συστηµάτων ζεστού νερού χρήσης.
Αντίστοιχο βάρος δίνεται στα συστήµατα ψύξης µέσω του προτύπου ΕΛΟΤ 15243, το οποίο παρέχει τα
υπολογιστικά βήµατα για την εύρεση της ενεργειακής απαίτησης για ψύξη των όγκων εντός του κτιρίου σε
συγκεκριµένες θερµοκρασίες, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία και χαρακτηριστικά διαφόρων συστηµάτων
ψύξης για τον υπολογισµό της αποδοτικότητας τους.

Πρόσφατα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής οι νέες Τεχνικές
Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) οι οποίες καθορίζουν µε ακρίβεια τόσο δεδοµένα απαραίτητα για τον υπολογισµό
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ όσο και ένα συγκεκριµένο υπολογιστικό µοντέλο και τις απαιτήσεις
του. Αναλυτικότερα, οι ΤΟΤΕΕ και το αντίστοιχο αντικείµενο τους είναι τα εξής:

- ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για 
τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

- ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και 
έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτιρίων».

- ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών».
- ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων 

κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων 
κλιµατισµού».

Μέθοδος ενεργειακής επιθεώρησης 
(µέθοδος µηνιαίου βήµατος)

(πηγή www.cres.gr)

1 Υπολογισµός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου
για θέρµανση & ψύξη

(πηγή www.cres.gr)

Υπολογισµός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου για
Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισµό (πηγή

www.cres.gr)
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« K-Eco: Λογισµικό για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα

κτίρια»

11..33  ΜΜεεττρρηηττιικκέέςς  κκααιι  υυπποολλοογγιισσττιικκέέςς  µµέέθθοοδδοοιι  ΚΚ..ΕΕccoo
Η ανάπτυξη της εφαρµογής K.Eco ξεκίνησε κατά την περίοδο εξέτασης του
Κανονισµού ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), ο
οποίος στην τελική του µορφή κατέληξε στον Κανονισµό ενεργειακής
αποδοτικότητας κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), οι βάσεις του οποίο αναλύθηκαν παραπάνω.
Η εφαρµογή K.Eco βασίστηκε αντίστοιχα στο ΕΝ 832 για την κύρια
υπολογιστική µέθοδο, πρότυπο πρόδροµο του ISO 13790, βάσει του οποίου
αντιµετωπίζει την υπολογισµό εσωτερικών κερδών και θερµικών απωλειών
που αποτελούν την βασική πηγή συµπερασµάτων για την θερµική και
ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου.
Το πρότυπο ISO 13789 χρησιµοποιείται από το K.Eco όπως και στον ΚΕΝΑΚ ως
βάση για τον υπολογισµό των συντελεστών µεταφοράς θερµότητας από
αερισµό και διαµέσου των υλικών σε σταθερή κατάσταση για περιπτώσεις
απώλειας θερµότητας ή θερµικού κέρδους.
Για στοιχεία του κελύφους τα οποία βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος, όπως
δάπεδα, υπόγεια και υπερυψωµένα δάπεδα γίνεται και στο K.Eco χρήση του
υπολογιστικού προτύπου ISO 13370 λόγω της προαναφερθείσας
συµβατότητας του προτύπου και των αποτελεσµάτων του µε το ISO 13790 και
EN 832.
Για την ανάλυση και υπολογισµό της συµπεριφοράς των ανοιγµάτων γίνεται
χρήση του prEN 410 που περιγράφει τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας και
φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων, ενώ, όπως και στον ΚΕΝΑΚ, οι
θερµογέφυρες που εµφανίζονται κυρίως στα κουφώµατα αντιµετωπίζονται
και στην εφαρµογή K.Eco βάσει του ISO 14683.

22..  ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  KK..EEccoo
22..11  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  εερργγαασσίίααςς  KK..EEccoo
Τα στοιχεία που εισάγονται αρχικά είναι, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις
µελετών, τα ονόµατα του έργου και του αναδόχου ή µελετητή και αύξων
αριθµός, στα σχετικά πεδία κειµένου. Η ηµεροµηνία του έργου εισάγεται από
ενσωµατωµένο ηµερολόγιο στο πρόγραµµα.
Συνεχίζοντας µε την εισαγωγή δεδοµένων, έχουµε τα χαρακτηριστικά του
κτιρίου, τα οποία ξεκινάνε µε πεδίο κειµένου για την διεύθυνση του κτιρίου,
και µενού επιλογής για την πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται. Για την ώρα, η
επιλογή γίνεται µέσω λίστας προκαθορισµένων πόλεων της Ελλάδας.

22..22  ΦΦόόρρµµαα  ΚΚααθθοορριισσµµοούύ  ΚΚλλιιµµααττοολλοογγιικκώώνν  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν
Στην φόρµα κλιµατολογικών δεδοµένων µπορούµε να ελέγξουµε και να
τροποποιήσουµε ίσως τα κλιµατολογικά δεδοµένα που επιλέχθηκαν από την
ενσωµατωµένη βιβλιοθήκη της εφαρµογής βάσει της τοποθεσίας του έργου
στην φόρµα Γενικών Στοιχείων. Τα απαιτούµενα στοιχεία βάσει της
υπολογιστικής µεθόδου που προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ και τα αντίστοιχα
πρότυπα ISO είναι µηνιαίες τιµές για: µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία,
µέση µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία, ολική ηλιακή ακτινοβολία στο
οριζόντιο επίπεδο, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο και
ταχύτητα ανέµου.

22..33  ΦΦόόρρµµαα  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν  ΨΨύύξξηηςς  ––  ΘΘέέρρµµααννσσηηςς
Στην σελίδα καθορισµού συστηµάτων ψύξης – θέρµανσης παρέχονται πεδία
για την συµπλήρωση των επιθυµητών θερµοκρασιών θερµοστάτη. Παρακάτω,
συµπληρώνεται από τον µελετητή το πλήθος των ωρών λειτουργίας των συστηµάτων
ψύξης και θέρµανσης για τον κάθε µήνα σε πίνακες. Οι τιµές είτε αποφασίζονται

Πεδία χαρακτηριστικών έργου

Πεδία και µενού 
χαρακτηριστικών κτιρίου

Σελίδα καθορισµού κλιµατολογικών
δεδοµένων

Σελίδα καθορισµού συστηµάτων
ψύξης / θέρµανσης
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ως ενδεικτικές της χρήσης και κατηγορίας του κτιρίου ή µε χρήση υπαρκτών
συλλεγµένων δεδοµένων στην περίπτωση υφιστάµενου κτιρίου, έτσι ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες θερµικής άνεσης των χρηστών του.

22..44  ΦΦόόρρµµαα  ΠΠααρρααµµέέττρρωωνν  ΑΑεερριισσµµοούύ
Στην σελίδα καθορισµού παραµέτρων αερισµού παρέχονται δυο πίνακες για
συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών µέσης παροχής αέρα σε m3/h, καθώς και
του παράγοντα µείωσης ο οποίος εξαρτάται από το σύστηµα αερισµού που
χρησιµοποιείται στους χώρους του κτιρίου.

22..55  ΦΦόόρρµµαα  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ∆∆υυννααµµιικκοούύ
Στην σελίδα καθορισµού ανθρωπίνου δυναµικού του προγράµµατος υπάρχει
ένα πεδίο κειµένου µε το αναµενόµενο τυπικό πλήθος των χρηστών του
κτιρίου και ένας πίνακας µηνιαίων αθροισµάτων των ωρών παραµονής των
χρηστών εντός του κτιρίου.

22..66  ΦΦόόρρµµαα  ΠΠααρρααµµέέττρρωωνν  ΦΦωωττιισσµµοούύ
Η επίδραση των παραµέτρων τεχνητού φωτισµού στο συνολικό ενεργειακό
ισοζύγιο του κτιρίου υπολογίζεται στη σχετική φόρµα. Παρέχεται πίνακας
προς συµπλήρωση µε τις µηνιαίες ώρες λειτουργίας του φωτισµού, πεδίο για
την συγκέντρωση φωτιστικής ισχύος για την κάλυψη αναγκών φωτισµού των
χρηστών και επιλογή του συστήµατος ελέγχου του φωτισµού.

22..77  ΦΦόόρρµµαα  ΠΠααρρααµµέέττρρωωνν  ΣΣυυσσκκεευυώώνν
Η φόρµα καθορισµού παραµέτρων συσκευών αφορά την επίδραση των
ηλεκτρικών συσκευών και τα θερµικά κέρδη που η λειτουργία τους έχει ως
αποτέλεσµα στον χώρο.

Η φόρµα καθορισµού παραµέτρων συσκευών περιέχει πίνακα µε τις µηνιαίες
ώρες λειτουργίας και τιµή για το στιγµιαίο θερµικό κέρδος από ηλεκτρικές
συσκευές, το οποίο µπορεί να υπολογιστεί πρόχειρα ως ισχύς σε Watt των
συσκευών που λειτουργούν στον χώρο προς το εµβαδό του χώρου.

22..88  ΦΦόόρρµµαα  µµηη  ΘΘεερρµµααιιννόόµµεεννωωνν//  µµηη  ΚΚλλιιµµααττιιζζόόµµεεννωωνν  ΧΧώώρρωωνν
Στην φόρµα καθορισµού µη θερµαινόµενων / µη κλιµατιζόµενων χώρων, ο
µελετητής δηµιουργεί εγγραφές για τυχόν χώρους οι οποίοι εντάσσονται µεν
στο κέλυφος του κτιρίου προς επεξεργασία, αλλά αποτελούν βοηθητικούς
χώρους που δεν έχουν συστήµατα θέρµανσης/ ψύξης, όπως κλιµακοστάσια,
γκαράζ κλπ..

22..99  ΦΦόόρρµµαα  ΚΚοουυφφωωµµάάττωωνν  ––  ΘΘυυρρώώνν
Τα ανοίγµατα που απαντώνται σε ένα κτίριο είναι από τους πιο κρίσιµους
παράγοντες σε µια κατασκευή, εξυπηρετώντας ανάγκες φωτισµού,
δροσισµού, µε σηµαντικότατη επίδραση στα ηλιακά και θερµικά κέρδη του
κτιρίου.

Στην σελίδα καθορισµού κουφωµάτων και θυρών γίνεται η δηµιουργία
«τύπων» κουφωµάτων, τα οποία έπειτα (σε επόµενη φόρµα) αντιστοιχούνται
στις επιφάνειες της τοιχοποιίας. Παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής κάθε
«τύπου» κουφώµατος µε όλα τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτόν, µε
στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη εισαγωγή των δεδοµένων.

Σελίδα καθορισµού παραµέτρων
αερισµού

Σελίδα καθορισµού ανθρωπίνου
δυναµικού µε ανοιχτή την υποεφαρµογή
αριθµοµηχανής

Σελίδα καθορισµού παραµέτρων
φωτισµού

Σελίδα καθορισµού παραµέτρων
συσκευών

Σελίδα καθορισµού µη Θερµαινόµενων/ µη Κλιµατιζόµενων
χώρων
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Έπειτα συµπληρώνεται σε πεδία το όνοµα του τύπου ανοίγµατος, καθώς και οι
διαστάσεις του (πλάτος και ύψος). Ακολουθεί µενού όπου επιλέγεται η
κατηγορία του πλαισίου του ανοίγµατος από µια έτοιµη λίστα διαφόρων
υλικών και διαστάσεων.
Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πλαισίου συµπληρώνεται αυτόµατα
βάσει της παραπάνω επιλογής, µα ο χρήστης του λογισµικού µπορεί να τον
µεταβάλει αν διαθέτει διαφορετική τιµή από µετρήσεις ή τον κατασκευαστή
του πλαισίου.
Στο επόµενο µενού γίνεται επιλογή του τύπου της κουρτίνας ή άλλη σκίασης
που θα εγκατασταθεί στο άνοιγµα. Ακολουθούν πλαίσια για τις γωνίες
σκεπάστρου, πτερυγίων και ορίζοντα για να υπολογιστεί η σκίαση και η
επίδραση της στα ηλιακά κέρδη. Επιπλέον συµπληρώνεται η επιφάνεια σε m2

του υαλοστασίου (τζαµιού) που βρίσκεται στο άνοιγµα. Aκολουθεί η επιλογή
της κατηγορίας του υαλοστασίου µέσα από µενού που περιέχει πλήθος απλών
και σύνθετων υαλοστασίων. 
Ο συντελεστής θερµοπερατότητας και η περατότητα φωτός συµπληρώνεται
ξανά αυτοµάτως από το πρόγραµµα βάσει της παραπάνω επιλογής, ενώ
δίνεται και εδώ η δυνατότητα επεξεργασίας της τιµής.
∆ίνεται, ακόµη, η δυνατότητα εισαγωγής και δεύτερου κουφώµατος σε κάθε
άνοιγµα, γεγονός που µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο σε µελέτη
βελτίωσης ενεργειακής κατάστασης υφιστάµενου κτιρίου.
Τέλος, δίνεται δυνατότητα γρήγορου υπολογισµού του συντελεστή
θερµοπερατότητας κάθε ανοίγµατος.

22..1100  ΦΦόόρρµµαα  ΤΤοοιιχχοοπποοιιιιώώνν
Οι τοιχοποιίες ακολουθούν των ανοιγµάτων στην ροή εργασίας του
προγράµµατος, αποτελώντας µάλλον τον σηµαντικότερο παράγοντα στην
ενεργειακή και θερµική συµπεριφορά του κελύφους. Στην σελίδα
καθορισµού τοιχοποιιών τηρείται η λογική χαρακτηρισµού «τυπικών»
τοιχοποιιών που αντιστοιχούν στις επιφάνειες της κατασκευής.

« K-Eco: Λογισµικό για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα

κτίρια»

Σελίδα καθορισµού κουφωµάτων / θυρών µε αναπτυγµένο µενού
κατηγορίας ανοίγµατος

Προεπισκόπηση σκίασης σκεπάστρου, καθέτων πτερυγίων σκίασης και
σκίασης ορίζοντα
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Μετά την δηµιουργία νέου τύπου τοιχοποιίας, επιλέγεται από µενού η
κατηγορία της µεταξύ τοιχοποιίας σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον και
τοιχοποιίας σε επαφή µε µη κλιµατιζόµενο χώρο. 
Επειδή η εφαρµογή εξετάζει σαν κύριο χώρο το σύνολο των θερµαινόµενων
χώρων του κελύφους, οι εσωτερικές τοιχοποιίες που έχουν και στις δυο
πλευρές τους επαφή µε θερµαινόµενους χώρους δεν συνυπολογίζονται στην
ολική συµπεριφορά της κατασκευής και δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν. 
Έπειτα συµπληρώνεται από τον χρήστη το όνοµα της τυπικής τοιχοποιίας.
Γίνεται επιλογή των εφαπτόµενων στις 2 πλευρές της χώρων. Αν πρόκειται για
εξωτερική τοιχοποιία γίνεται αυτόµατα η επιλογή του εξωτερικού χώρου ως
δεύτερο. Αν πρόκειται για τοιχοποιία σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο,
πρέπει να γίνει επιλογή µεταξύ αυτών που καταχωρήθηκαν πιο πριν στην
σχετική φόρµα.
Ακολουθούν πλαίσια για την συµπλήρωση των διαστάσεων της τοιχοποιίας
καθώς και µενού επιλογής του προσανατολισµού της. Επιλέγεται επιπλέον το
χρώµα της εξωτερικής επιφάνειας όπου αυτή υφίσταται ως παράγοντας
αντανακλαστικότητας.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρµογής αποτελεί η δυνατότητα επιλογής
τυποποιηµένων θερµογεφυρών κατά ISO 14683 και υλικών τοιχοποιίας από τις
ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες, αντί της χειροκίνητης εισαγωγής των
χαρακτηριστικών τους κατόπιν µετρήσεων.
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα αντιγραφής κάθε νέας καρτέλας, και ο
υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας κάθε τοιχοποιίας. Τέλος,
γίνεται η ανάθεση-αντιστοίχιση των κουφωµάτων σε κάθε τοιχοποιία, µε
δυνατότητα εύκολης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κάθε κουφώµατος
από τους υπολογισµούς, µε σκοπό τις γρήγορες δοκιµές για την διαπίστωση
προσφοράς ή όχι ή και κατά πόσο του κάθε ανοίγµατος στην ενεργειακή
συµπεριφορά του κτιρίου.

Σελίδα καθορισµού τοιχοποιίας µε νέο τύπο τοιχοποιίας προς επεξεργασία

Επιλογή επεξεργασίας θερµογεφυρών στη φόρµα τοιχοιποιιών
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22..1111  ΠΠλλααίίσσιιοο  ΘΘεερρµµοογγεεφφυυρρώώνν
Το πλαίσιο θερµογεφυρών εµφανίζεται κατά την προσθήκη θερµογεφυρών
στην σελίδα καθορισµού τοιχοποιιών, δίνοντας στον µελετητή την δυνατότητα
να καθορίσει θερµογέφυρες που παρατήρησε σε υφιστάµενη κατασκευή ή
προβλέπει ότι θα εµφανιστούν, εµπεριέχοντας έτσι στους υπολογισµούς την
επίδραση τους στην ενεργειακή και θερµική συµπεριφορά του κτιρίου. 
Η επιλογή ή ο καθορισµός θερµογέφυρας γίνεται από λίστα που προκύπτει
από το πρότυπο ISO 14683.

Το πλαίσιο αποτελείται από µια περιοχή απεικόνισης σκαριφήµατος του
επιλεγµένου τύπου θερµογέφυρας στα αριστερά, ενώ δεξιά απεικονίζονται οι
σχετικοί πίνακες για τον υπολογισµό της γραµµικής θερµοπερατότητας που
αντιστοιχούν στην επιλεγµένη θερµογέφυρα.

Στο κάτω µέρος του πλαισίου υπάρχει λίστα όπου προστίθενται οι
θερµογέφυρες του στοιχείου τοιχοποιίας και γίνεται η επιλογή τύπου, καθώς
και η εµφάνιση και πιθανή επεξεργασία των παραµέτρων τους.

Ειδικότερα, συµπληρώνεται αυτόµατα από την βιβλιοθήκη θερµογεφυρών
ένας συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας βασισµένος στους
υπολογισµούς του ISO 14683, ενώ ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει το
µήκος της θερµογέφυρας σε µέτρα.

« K-Eco: Λογισµικό για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα

κτίρια»

Σελίδα επιλογής θερµογεφυρών µε αναπτυγµένο µενού τύπου
θερµογέφυρας

Σελίδα επιλογής θερµογεφυρών µε επιλεγµένο τύπο θερµογέφυρας
και απεικόνιση σκαριφήµατος

Εισαγωγή θερµογεφυρών που αντιστοιχούν σε δώµα
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22..1122  ΠΠλλααίίσσιιοο  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  ΥΥλλιικκώώνν
Το πλαίσιο βιβλιοθήκης υλικών παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα σύνθεσης
διατοµών υλικών για χρήση στις περιγραφές των στοιχείων τοιχοποιίας,
χρησιµοποιώντας ως βάση µια βιβλιοθήκη έτοιµων σύνθετων διατοµών και
απλών δοµικών υλικών µε έτοιµες παραµέτρους, τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν αυτούσια για την περιγραφή της τοιχοποιίας, ή να
επεξεργαστούν κατά βούληση αν υπάρχουν χαρακτηριστικά από µετρήσεις
του µελετητή ή τον κατασκευαστή των υλικών.

∆ίνονται αυτοµάτως από την βιβλιοθήκη υλικών τιµές για την θερµική
αγωγιµότητα, το πάχος, την πυκνότητα και την ειδική θερµότητα του κάθε
υλικού, οι οποίες όµως µπορούν να επεξεργαστούν από τον χρήστη ώστε να
ταιριάζουν επακριβώς µε την επιθυµητή από τον µελετητή ή ήδη υφιστάµενη
διατοµή τοιχοποιίας.

22..1133  ΦΦόόρρµµαα  ΠΠααττωωµµάάττωωνν  ––  ∆∆ωωµµάάττωωνν
Τελευταίο στάδιο της εισαγωγής δεδοµένων αποτελεί η σελίδα καθορισµού
πατωµάτων και δωµάτων. Και εδώ ακολουθείται η λογική καταχώρησης τύπου
πατωµάτων ή δωµάτων και η µετέπειτα αντιστοίχιση τους σε επιφάνειες του
κελύφους πριν τον συνολικό υπολογισµό του. Επιπλέον γίνεται προσθήκη και
καθορισµός θερµογεφυρών κατά ISO 14683, όπως ακριβώς και στην
περιγραφή τοιχοποιιών. 

22..1144  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκάά  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ––  ΣΣυυγγκκρρίίσσεειιςς
Προχωρώντας στην επόµενη φόρµα µετά την καθορισµού πατωµάτων –
δωµάτων, η εφαρµογή K.Eco θα προχωρήσει στην διεξαγωγή των
υπολογισµών που χρειάζεται για την παραγωγή αποτελεσµάτων βάσει των
δεδοµένων που παρείχαµε στις προηγούµενες φόρµες. 

Πλαίσιο βιβλιοθήκης υλικών µε επιλεγµένη τυπική τοιχοποιία και
σύνθεση απλών υλικών

Σελίδα καθορισµού πατωµάτων / δωµάτων µε συµπληρωµένα χαρακτηριστικά
στοιχείου πατώµατος και άνω εφαπτόµενων τοιχοποιιών

Πλαίσιο προόδου υπολογισµών



116 ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών, παρουσιάζεται η σχετική φόρµα
συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων η οποία χωρίζεται σε δύο καρτέλες, στην
«Αποτελέσµατα Τρέχοντος Έργου» και στη «Γραφικές Παραστάσεις &
Συγκρίσεις».

Στην πρώτη εκ των δύο παρουσιάζονται αναλυτικά σε µορφή κειµένου
δεδοµένα που εισήχθησαν από τον χρήστη όσο και αυτά που προέκυψαν από
το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος.

Στη δεύτερη καρτέλα, παρουσιάζονται οπτικοποιηµένα σε πλήθος
γραφηµάτων τα δεδοµένα τόσο του έργου όσο και των αποτελεσµάτων,
επιτρέποντας ευκολότερη και πιο άµεση παρατήρηση τόσο διακυµάνσεων όσο
και πιθανών ακραίων τιµών στα δεδοµένα, σε σχέση µε την µορφή πινάκων
κειµένου.

« K-Eco: Λογισµικό για την
εξοικονόµηση ενέργειας στα

κτίρια»

Παράθυρο φόρµας Συγκεντρωτικών Αποτελεσµάτων

Ραβδογράφηµα Απαιτήσεων Θέρµανσης-Ψύξης του έργου παραδείγµατος

Γραφήµατα Απωλειών ∆οµικών Στοιχείων για περιόδους Χειµώνα και Θέρους
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33..  ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα
Αν το ΤΕΕ προχωρήσει στον καθορισµό ενός κοινού προτύπου για εισαγωγή
δεδοµένων στην υπολογιστική εφαρµογή του, το οποίο υιοθετηθεί από τους
άλλους κατασκευαστές τεχνικού λογισµικού για ενεργειακές επιθεωρήσεις,
έστω και ως εξαγώγιµη µορφή µελετών, η διαφορετικά σύνθετη διαδικασία
συµµόρφωσης των εµπορικών εφαρµογών και των χρηστών τους µε τις
οδηγίες του ΤΕΕ θα προχωρήσει σηµαντικά πιο γρήγορα.
Έτσι, ο κύριος όγκος εργασίας της µελέτης που αποτελείται από τον
καθορισµό των χαρακτηριστικών και των συνθηκών λειτουργίας της
κατασκευής µπορεί να γίνεται σε ένα πιο εύχρηστο και αποδοτικό
περιβάλλον, ενώ οι τελικοί υπολογισµοί θα γίνονται µέσω του λογισµικού του
ΤΕΕ, παρέχοντας στον µελετητή την ικανότητα να καταθέσει την µελέτη του
χωρίς πρόβληµα στους αρµόδιους φορείς.

Το K.Eco, ως εφαρµογή που είχε αναπτυχθεί µε κεντρική δοµή την διαδικασία
που περιέγραφε ο κανονισµός ΚΟΧΕΕ και πλέον ο κανονισµός ΚΕΝΑΚ,
εµφανίζει ήδη µεγάλη συµµόρφωση τόσο στον τοµέα των δεδοµένων προς
εισαγωγή, όσο και αυτόν των υπολογισµών και των παραγόµενων
αποτελεσµάτων.

Συνεπώς, και µε την ενδεχόµενη τροποποίηση του προγράµµατος για
εξαγωγή δεδοµένων προς την εφαρµογή του ΤΕΕ, η εφαρµογή K.Eco θα
µπορούσε να αποτελέσει ένα σηµαντικότατο εργαλείο στα χέρια κάθε
µηχανικού / µελετητή και να ωθήσει και αυτό προς την διάδοση της
διαδικασίας της ενεργειακής επιθεώρησης και των οφελών που η διάδοση
αυτή µπορεί να προσφέρει προς τις κατασκευές, τους χρήστες τους και τελικά
και το περιβάλλον. 

Σηµείωση: Το λογισµικό Κ-Eco σύντοµα θα διατίθεται από το ∆ιαδίκτυο
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Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π. µε αγγλικό
τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ) ιδρύθηκε
το 1996 µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των εφαρµογών από
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS), καθώς επίσης την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε
νέες εφαρµογές.

∆ραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τοµείς:
• Εξοικονόµηση ενέργειας
• Κατασκευές και
• Συσκευασία 

Είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Κατασκευαστών προϊόντων από
∆ιογκωµένη Πολυστερίνη (EUMEPS) και του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) και συµµετέχει στα ∆.Σ. των Οργανισµών, µε
εκπρόσωπό του.

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
ΜΕΡΟΣ Α΄

άρθρο:

Παντελής Πατενιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου
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Τι είναι ο EUMEPS;
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Κατασκευαστών προϊόντων από ∆ιογκωµένη
Πολυστερίνη [European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS)],
ιδρύθηκε το 1989 και στηρίζει και προωθεί την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία EPS σε
Εθνικούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

∆ιαιρείται σε δυο κύριες οµάδες προϊόντων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν και
τις κύριες εφαρµογές της ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης: 
• Συσκευασία και 
• Κτίρια & Κατασκευές

Στον EUMEPS µπορούν να γίνουν µέλη Εθνικοί Σύνδεσµοι, Παραγωγοί πρώτων
υλών και κατασκευαστές προϊόντων από EPS. 

Τµήµα Κτιρίων & Κατασκευών του ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π.
Το κοινό ενδιαφέρον µεταξύ των µελών είναι η πεποίθηση ότι το EPS είναι το
πιο οικονοµικό και αποτελεσµατικό υλικό για µόνωση κτιρίων. Το EPS κατέχει
το 60% της αγοράς υλικών µόνωσης στην Ελλάδα, ενώ στην παραγωγή και τις
εφαρµογές προϊόντων και συστηµάτων EPS απασχολούνται 1.200 εργαζόµενοι.
O δυναµικός και συντονιστικός ρόλος του ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π. είναι να εξασφαλίσει ότι
ένα ευρύτερο κοινό θα ενηµερωθεί για τα πλεονεκτήµατα του EPS, προκειµένου
να γίνουν κατανοητά τα οφέλη που προέρχονται από την εκτεταµένη χρήση
του. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό περιλαµβάνει ανταλλαγή πληροφοριών
προκειµένου να διεξαχθεί ένας διάλογος µε κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και
αρµόδιους φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π. επίσης
παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ελληνικής
βιοµηχανίας EPS και της αντίστοιχης ποιότητας του προϊόντος και των εφαρµογών.
Ο σκοπός  είναι  το EPS να κατέχει τη θέση που του αξίζει, προκειµένου να
εξασφαλίσει ασφαλή, άνετα και ενεργειακά επαρκή κτίρια, ενώ παράλληλα
να συνεισφέρει στη µείωση των εκποµπών του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

ΌΌρρααµµαα::  Η χρήση του EPS για ένα βιώσιµο µέλλον

ΑΑπποοσσττοολλήή:: Το Τµήµα Κτιρίων & Κατασκευών του ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π. λειτουργεί σαν
κινητήρια δύναµη προκειµένου η βιοµηχανία του EPS να δηµιουργήσει µια θετική
αντίληψη για το EPS µεταξύ των µηχανικών, θέτοντας έτσι το EPS ως το προτιµώµενο
υλικό για την επίτευξη εφικτών και επαρκών λύσεων στις κατασκευές.

ΣΣττόόχχοοιι::  
1. Επιτυχής συντονισµός της βιοµηχανίας EPS.
2. ∆ηµιουργία αξιοπιστίας, εµπιστοσύνης, σχέσεων και επιρροών εντός του 

ευρύτερου τοµέα της βιοµηχανίας κατασκευής κτιρίων. 
3. Να είναι το κέντρο γνώσεων για την παραγωγή και τις εφαρµογές του EPS
4. Να είναι η δυναµική φωνή της βιοµηχανίας EPS στην Ελλάδα και να 

εδραιωθούν θέσεις σε σηµαντικούς τοµείς (π.χ διάρκεια ζωής, απόδοση 
µόνωσης, επάρκεια ενέργειας, πυρασφάλεια, βιωσιµότητα, θέµατα 
υγείας και ασφάλειας ΥΑΕ) 

5. ∆υναµική παρουσίαση των θέσεων των παραγωγών προϊόντων και 
συστηµάτων EPS  σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο

6. Υποστήριξη του EPS σε σηµαντικούς τοµείς, προκειµένου να γνωρίζει η 
αγορά ότι το EPS προσφέρει αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα. 

7. Πληροφόρηση για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ικανότητα 
αντίδρασης έγκαιρα σε οποιαδήποτε αρνητική επιρροή σχετικά µε το EPS.

8. Ανάπτυξη του τµήµατος κτιρίων & κατασκευών ταχύτερα από την 
υπόλοιπη αγορά µονωτικών υλικών.
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ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  ααξξίίεεςς::
1. Υπεύθυνη υποστήριξη των θέσεων των µελών.
2. Στήριξη του συνόλου της βιοµηχανίας µονωτικών υλικών, προωθώντας 

παράλληλα τα πλεονεκτήµατα του EPS χωρίς παραποιηµένη παρουσίαση 
των ανταγωνιστών.

3. ∆έσµευση από όλους τους συµµετέχοντες να συνεισφέρουν µε τις γνώσεις 
και τις εµπειρίες τους.

4. Ανοιχτή και ξεκάθαρη επικοινωνία.
5. ∆ίκαιη και ειλικρινή σύγκριση µε τα υλικά των ανταγωνιστών, µε βάση 

δεδοµένα που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και από τρίτους 
ανεξάρτητους φορείς.

6. Εκτίµηση της συνεισφοράς όλων των εταίρων 

Εισαγωγή 
Τις επόµενες δεκαετίες αναµένεται έξαρση της οικοδοµικής δραστηριότητας
σε όλη την Ευρώπη. Λόγω του νέου νοµικού πλαισίου, Ο∆ΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010, η
οποία τίθεται σε πλήρη εφαρµογή από τις 31/12/2008 σε όλα τα κράτη µέλη,
το υφιστάµενο κτιριακό απόθεµα ουσιαστικά απαξιώνεται, αφού τα νέα κτίρια
θα είναι υποχρεωτικά σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή
Παθητικά Κτίρια.
Με βάση τα ανωτέρω, σύντοµα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται νέα κτίρια
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναλύονται στο παρόν έντυπο. Εξίσου
σηµαντικός θα είναι ο τοµέας  των παλιών κτιρίων τα οποία, λόγω του
αυξηµένου κόστους διατήρησης και λειτουργίας, είτε θα χρειαστεί να
κατεδαφιστούν είτε να αναβαθµιστούν ενεργειακά, προκειµένου να είναι
σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, ήδη το
70% όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν τις εργασίες ανακαίνισης
σχετίζονται µε την παθητική ενεργειακή αναβάθµιση (θερµοµονώσεις,
κουφώµατα, φυσικός αερισµός, φυσικός φωτισµός) και το ποσοστό αυτό
αναµένεται να αυξηθεί εξαιτίας της ανάγκης για ενεργειακή αυτοδυναµία. 
Ο σχεδιασµός και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πρόκειται να αλλάξουν
άµεσα, καθώς αυξάνεται η ενηµέρωση του κοινού και ο εκσυγχρονισµός της
νοµοθεσίας σχετικά µε την ανάγκη για ενεργειακή απόδοση και µείωση των
εκποµπών του θερµοκηπίου. Ο τοµέας των κτιρίων θα παίξει σηµαντικό ρόλο,
αφού πάνω από το 40% της ενέργειας στην Ευρώπη και 60% στην Ελλάδα
καταναλώνεται στα κτίρια. Επιστηµονικές έρευνες και παρουσιάσεις έχουν
δείξει πως χρησιµοποιώντας κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης ή
παθητικά κτίρια, είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτή µια σηµαντική µείωση,
της τάξης του 70-80%, της υφιστάµενης ενεργειακής κατανάλωσης. 
Ο όρος «Κτίριο Χαµηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης» αναφέρεται σε ένα τύπο
κτιρίου που εξασφαλίζει µέγιστη άνεση για τους ενοίκους τόσο κατά τη
διάρκεια του χειµώνα όσο και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, µε
ελάχιστη ή µηδενική συµβατική θέρµανση και χωρίς ενεργή ψύξη. 
Τα «Παθητικά Κτίρια», έχουν καθορισµένη µέγιστη ενεργειακή κατανάλωση
15kw/m2 το χρόνο. 
Τα «Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» έχουν πλήρη αυτάρκεια. 
Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτείται πολύ καλή θερµοµόνωση µε ελάχιστες
θερµικές γέφυρες, που χρησιµοποιούν παθητικά συστήµατα, είναι αεροστεγή
και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι εγγυηµένη από ένα σύστηµα
εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. 
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Αυτό δεν είναι απλά µια ιδέα. Το πρώτο σπίτι χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χτίστηκε το 1989 και
σήµερα υπάρχουν περίπου 10.000 παθητικά σπίτια σε όλο τον κόσµο. Τα σπίτια χαµηλής και µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη, απλή, ώριµη και χαµηλού κόστους τεχνολογία,
που συµβάλει αποτελεσµατικά στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην αποφυγή της κλιµατικής αλλαγής. 
Το έντυπο αυτό παρέχει µια περίληψη του ρυθµιστικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα κτίρια
χαµηλής και µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Εξηγεί λεπτοµερώς τις αρχές και τα οφέλη τέτοιων
κατασκευών και τον σηµαντικό ρόλο που µπορεί να παίξει η θερµική µόνωση µε ∆ιογκωµένη Πολυστερίνη (EPS). 

1. Ρυθµιστικό πλαίσιο
Οι νόµοι που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις µόνωσης σε καινούρια, καθώς επίσης τις βελτιώσεις σε
ανακαινισµένα παλιά σπίτια, ποικίλουν ανάλογα µε τη χώρα και την εθνική νοµοθεσία. Όπως φαίνεται και από
το διάγραµµα παρακάτω, οι κανονισµοί επιδέχονται ακόµη πολλές βελτιώσεις, εάν πραγµατικά επιζητούµε να
βελτιώσουµε την ενεργειακή απόδοση. 

Η έννοια του Παθητικού Σπιτιού, ή όπως τώρα ονοµάζεται στην Ε.Ε Κτίριο Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης, έχει γίνει µια πανευρωπαϊκώς αποδεκτή λύση για την επίτευξη σηµαντικής µείωσης στην
ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Το ∆εκέµβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφώνησε µε το
κοινοβούλιο και το συµβούλιο να κατασκευάζονται όλα τα νέα κτίρια από το 2020 µε µηδενική (ή περίπου
µηδενική) ενεργειακή κατανάλωση, ενώ τα δηµόσια κτίρια 2 χρόνια νωρίτερα [21]. Επιπλέον, µέχρι το 2050
όλα τα υπάρχοντα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι υποχρεωτικό για
κάθε χώρα µέλος της Ε.Ε να εκδώσει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (National Energy
Efficiency Action Plans (NEEAP’s). Σε αυτά τα σχέδια, µεταξύ άλλων, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένοι
στόχοι σχετικά µε το ποσοστό των κτιρίων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και να καθορίζονται
συγκεκριµένες ενέργειες σχετικά µε το πώς θα επιτευχθεί αυτό, καθώς επίσης πώς θα παρακολουθείται η
πρόοδος. 
Καθώς εξελίσσονται οι κανονισµοί για τα κτίρια και αυξάνεται η ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα αειφορίας,
οι µελλοντικοί αγοραστές σπιτιών είναι βέβαιο ότι θα απαιτούν στοιχεία παθητικού σχεδιασµού. Είναι
οικονοµικά πιο συµφέρον να υπερβείς τις ελάχιστες απαιτήσεις και να αποκτήσεις ένα πιο επαρκές, πιο άνετο
σπίτι µε µικρότερους λογαριασµούς ρεύµατος και πετρελαίου. Η τοποθέτηση ή η αναβάθµιση της
θερµοµόνωσης του κτιρίου είναι µια από τις καλύτερες επενδύσεις που µπορεί να γίνουν, από οικονοµική
αλλά και οικολογική άποψη. 
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2. Κτίρια χαµηλής και µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
2.1  Ορισµός 
Ο όρος «Παθητικό Κτίριο» αναφέρεται σε κτίρια µε µέγιστη άνεση για τους
κατοίκους κατά τη διάρκεια του χειµώνα και του καλοκαιριού, µε ελάχιστη ή
µηδενική συµβατική θέρµανση και χωρίς ενεργή ψύξη. Τυπικά αυτό
περιλαµβάνει πολύ καλή θερµοµόνωση µε ελάχιστες θερµικές γέφυρες,
χρήση παθητικών ηλιακών συστηµάτων, αεροστεγανότητα, ενώ την  ποιότητα
του εσωτερικού αέρα εγγυάται ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης µε
πολύ καλή διαπνοή (EPS), καθώς επίσης ένα σύστηµα εξαερισµού µε
ανάκτηση θερµότητας. 
Η βασική αρχή ενός παθητικού κτιρίου είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών
απαιτήσεων για θέρµανση και ψύξη στο βαθµό που τα συµβατικά συστήµατα
θέρµανσης/ψύξης δεν είναι πλέον απαραίτητα. 
Η συνολική ενεργειακή απαίτηση για τη θέρµανση και ψύξη του χώρου
περιορίζεται σε 15 kWh/(m2.ε) σε εµβαδόν δαπέδου. Λαµβάνοντας υπόψη την
εξωτερική θερµοκρασία, τη θερµοχωρητικότητα του αέρα, και τη µέγιστη
θερµοκρασία στην οποία ο αέρας πρέπει να θερµανθεί για να υπάρχει άνεση.
Η συνολική πρωταρχική χρήση ενέργειας για οικιακό ζεστό νερό, θέρµανση
και ψύξη χώρου και για όλες τις οικιακές συσκευές περιορίζεται στα 120
kWh/(m2.ε). 
Με τη µείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στο ελάχιστο, η παροχή από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες. Ο
στόχος είναι να αυξηθεί όσο το δυνατό η άνεση των ανθρώπων που ζούνε σε
ένα σπίτι, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιηθεί η ενεργειακή κατανάλωση και
οι άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό περιλαµβάνει την εκµετάλλευση
των δωρεάν, φυσικών πηγών ενέργειας, όπως ο ήλιος και ο αέρας, προκειµένου
να εξασφαλιστεί θέρµανση, ψύξη, εξαερισµός και φωτισµός ενώ παράλληλα
να συνεισφέρουµε στην υπεύθυνη χρήση ενέργειας. 
Το κόστος της επένδυσης µπορεί να είναι υψηλότερο για ένα κτίριο µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγκριση µε ένα συµβατικό κτίριο, αλλά το
χαµηλό λειτουργικό κόστος καθιστά ένα τέτοιο κτίριο πιο οικονοµικό, καθ΄
όλη τη διάρκεια ζωής του. 

προσδιορισμένη απαίτηση θέρμανσης χώρων [kWh/(m²a)]
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2.2  Πλεονεκτήµατα 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα των παθητικών κτιρίων, χαµηλής και µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι η
µείωση του λειτουργικού κόστους και συνεπώς µια µικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Αυτό έχει ως
συνέπεια την ενεργειακή ασφάλεια και την περιβαλλοντική αειφορία. Σήµερα, η τάση παγκοσµίως είναι προς
τα κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για όλες τις µελλοντικές κατασκευές. 
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου απαιτεί περισσότερες προσπάθειες και επενδύσεις στο
σχεδιασµό και την κατασκευή του κτιρίου. Παρόλα αυτά, αν η ενεργειακή απόδοση βελτιωθεί µε απλά,
οικονοµικά µέτρα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά οφέλη. Παράλληλα µπορούν να µειωθούν οι
ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση και ηλεκτρισµό, εναλλάκτες θερµότητας και εξοπλισµό θέρµανσης και
συνεπώς να έχουν σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κόστους στον εξοπλισµό σε σχέση µε τα συµβατικά
κτίρια. Στα κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης η εξοικονόµηση κόστους από τη συντήρηση των
συστηµάτων αυτών µπορεί να καλύψει µεγάλο µέρος από τα επιπλέον έξοδα του κτιρίου. Ακόµη και στα απλά
κτίρια µπορεί τα έξοδα συντήρησης και τα τέλη σύνδεσης να µειωθούν µε τη χρήση τέτοιων συστηµάτων.  
Η επιπλέον επένδυση στην τεχνολογία µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης εξαρτάται πολύ από τα σηµερινά
δεδοµένα στον τοµέα των κατασκευών, τη θερµική µόνωση, τον εξαερισµό και την τεχνολογία που
χρησιµοποιείται στα κουφώµατα. Η εµπειρία σε θέµατα τεχνολογιών, για κτίρια χαµηλής και µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης, επηρεάζει την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί. Καθώς οι προµηθευτές
κτιρίων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αυξάνουν την εµπειρία τους και η αγορά για τέτοιου είδους
κτίρια διευρύνεται, τα επιπλέον έξοδα θα µειώνονται. Σε κάθε περίπτωση, ένα κτίριο µηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης είναι µια οικονοµική επένδυση, καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του, ανεξάρτητα από την τρέχουσα
τεχνολογία στον τοµέα των κατασκευών. 

2.3  Εµφάνιση 
Η εµφάνιση ενός κτιρίου χαµηλής ή µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης δεν διαφέρει από αυτή ενός
συµβατικού σπιτιού. Η ζωή σε ένα τέτοιο σπίτι δεν απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και τα κτίρια του
είδους αυτού δεν απευθύνονται σε συγκεκριµένη κατηγορία ανθρώπων. 

3. Πλεονεκτήµατα κτιρίων υψηλών αποδόσεων
3.1  Περιβάλλον
Ο σχεδιασµός χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ο οποίος περιλαµβάνει τη µείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων για θέρµανση και ψύξη µε την τοποθέτηση ανώτερης ποιότητας θερµικής µόνωσης, είναι
σηµαντικό στοιχείο για ένα βιώσιµο κτίριο. 
Η επιστηµονική κοινότητα, οµόφωνη, συµφωνεί ότι η υπερθέρµανση του πλανήτη και η κλιµατική αλλαγή
επηρεάζονται από την ανθρώπινη συµπεριφορά. Η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την καύση
ορυκτών καυσίµων, προκειµένου να ικανοποιήσουµε τις παρούσες ενεργειακές µας ανάγκες, είναι ο πιο
σηµαντικός λόγος. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) έχει
προβλέψει ότι τα αποτελέσµατα θα έχουν µακροχρόνιες συνέπειες. Ακόµη και αν οι εκποµπές CO2
σταθεροποιηθούν σύντοµα, η θερµοκρασία του πλανήτη και το επίπεδο της θάλασσας θα συνεχίσουν να
αυξάνονται για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. 

Η κλιµατική αλλαγή θα
επηρεάσει την
καθηµερινότητα µας
καθώς και τον τοµέα των
κτιριακών κατασκευών.
Αναµένεται ότι κάποιες
περιοχές της Ευρώπης θα
γίνουν πιο ζεστές και
ξηρές, ενώ άλλες πιο
υγρές. Οι επιστήµονες
προειδοποιούν πως οι
µεγαλύτερες επιπτώσεις
θα είναι: πιο ακραία και
πιο συχνά καιρικά
φαινόµενα όπως
εκτεταµένες
βροχοπτώσεις,
πληµµύρες, ξηρασίες και
καταιγίδες, παρά απλές
αλλαγές στις µέσες



124 ÙÂ‡¯Ô˜ 20 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012

καιρικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας αναµένεται
να αυξηθούν µέχρι το 2015 και αργότερα σταδιακά θα µειωθούν περίπου
κατά 6-7% µέχρι το 2030, ενώ στη συνέχεια θα µειωθούν στο 10% από τα
τωρινά επίπεδα µέχρι το 2070. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι σηµαντική
αιτία του καρκίνου του δέρµατος. 
Οι αλλαγές θα επηρεάσουν και το σχεδιασµό των κατασκευών. Τα κτίρια θα
πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πιο έντονες βροχοπτώσεις, θα δίνεται
µεγαλύτερη σηµασία στα φράγµατα, τα αποχετευτικά συστήµατα και τις
υδρορροές. Εναλλακτικά, ίσως χρειαστεί να σχεδιαστούν για θερµοκρασίες
πιο υψηλές από τις σηµερινές, και επίσης ίσως χρειαστεί να ληφθεί υπόψη το
γεγονός πως οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις πιθανό να µειωθούν. Αναµένονται
µεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας και συνεπώς θα δοθεί σηµασία στα
αποθέµατα νερού των πόλεων. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν τις
απαιτήσεις για θέρµανση και ψύξη των κτιρίων. Αύξηση της υγρασίας µπορεί
να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µούχλας και την εµφάνιση και άλλων
προβληµάτων σχετικά µε τον εσωτερικό αέρα. 
Η κλιµατική αλλαγή µπορεί να έχει και άλλα αποτελέσµατα: για παράδειγµα
στα ασφάλιστρα. Κάποια κτίρια µπορεί να κριθούν ακατάλληλα για ασφάλιση.
Στη σύνοδο των G8 τον Ιούλιο του 2009, τα πιο ισχυρά οικονοµικά κράτη του
κόσµου συµφώνησαν, για πρώτη φορά ανάµεσα τους και οι ΗΠΑ, ότι η
θερµοκρασία του πλανήτη δεν πρέπει να αυξηθεί παραπάνω από 2 βαθµούς
Κελσίου. Οι ηγέτες των G8 δεσµεύτηκαν να επιδιώξουν µείωση κατά 80% στις
εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό µόνο µε µια
γρήγορη και αυστηρή αλλαγή στον τρόπο που παράγουµε και καταναλώνουµε
ενέργεια. 
Εκτιµώντας τις πιθανότητες να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας, το 40%
της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη (60% στην Ελλάδα) προέρχεται από
τα κτίρια και στον τοµέα αυτό βρίσκεται περίπου το µισό των δυνατοτήτων
µας να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας [14]. Συνολικά αυτό αντιστοιχεί
σε 3,3 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου CO2 το χρόνο: ισοδυναµεί µε την
αποµάκρυνση 100 εκατοµµύριων αυτοκινήτων από τους δρόµους µόνιµα. 

3.2  Άνεση 
Αποδεικνύεται πως ένα µεγάλο µέρος της άνεσης εξαρτάται από «την
θερµική άνεση». Σύµφωνα µε το ISO 7730 είναι σηµαντικό:
• Ο αέρας να µην είναι πολύ υγρός.
• Η ταχύτητα του αέρα να παραµένει σε αποδεκτά επίπεδα (για ταχύτητα 

κάτω από 0,08 m/s, λιγότεροι από το 6% των ανθρώπων αισθάνονται 
«ρεύµα»).

• Η διαφορά µεταξύ της ακτινοβολίας θερµότητας και της θερµοκρασίας 
του αέρα να παραµένει µικρή.

• Η διαφορά της ακτινοβολίας θερµότητας προς διαφορετικές 
κατευθύνσεις να παραµένει µικρή (µικρότερη από 5o C, «ασυµµετρία 
ακτινοβολίας θερµότητας»)

• Η διαφορά της θερµοκρασίας δωµατίου ανάµεσα στο κεφάλι και στα 
πόδια ενός καθιστού ανθρώπου, να είναι µικρότερη από 2oC.

• Η αντιληπτή θερµοκρασία να ποικίλει λιγότερο από 0,8oC µέσα στο χώρο 
διαµονής.

Η χρήση αρχών σχεδιασµού χαµηλής ενέργειας, ειδικά καλής θερµοµόνωσης
αποφεύγοντας ψυχρές γέφυρες, θα έχει ως αποτέλεσµα την σταθερή
θερµοκρασία χωρίς ψυχρές επιφάνειες µέσα στα δωµάτια. Αυτό ενισχύει το
επίπεδο άνεσης εξαιτίας της έλλειψης σηµαντικής κίνησης του αέρα. Η καλή
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θερµοµόνωση θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των διαφορών θερµοκρασίας και των διακυµάνσεων καθ΄
όλη τη διάρκεια του χρόνου, γεγονός το οποίο θα κάνει το σπίτι πιο ξηρό και πιο άνετο για διαβίωση, σε µια
πιο χαµηλή κατά µέσο όρο θερµοκρασία. 
Καλή µόνωση σε συνδυασµό µε µια αποτελεσµατική προστασία από τον ήλιο θα έχει ως αποτέλεσµα
εξαιρετική προστασία από τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έρευνες σε κατοίκους τέτοιων
σπιτιών, έδειξαν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης για το εσωτερικό κλίµα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα αλλά
και του καλοκαιριού [6].

3.3 Κοινωνικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία
Καλλιέργειες µυκήτων µούχλας έχουν την τάση να εµφανίζονται σε
περιβάλλον µε υψηλή υγρασία. Η υγρασία είναι συνήθως αυξηµένη
σε νοικοκυριά µε πολλά άτοµα, επειδή οι άνθρωποι παράγουν
υγρασία συνεχώς. Η εµφάνιση µούχλας και µυκήτων µπορεί να
αποφευχθεί µε καλή θερµοµόνωση χωρίς ψυχρές γέφυρες.
Ψυχρές, υγρές επιφάνειες, π.χ σε γωνίες και πίσω από τα έπιπλα,
οδηγούν στην µη αποφυγή ανάπτυξης µούχλας, µυκήτων και άλλων
προβληµάτων που σχετίζονται µε την ποιότητα του εσωτερικού
αέρα. 
Εκτεταµένη έρευνα στη Νέα Ζηλανδία [7] έχει δείξει πως η
διαβίωση σε ένα καλά µονωµένο σπίτι σε σχέση µε ένα σπίτι χωρίς
µόνωση έχει ως αποτέλεσµα:
•   Επιπλέον εξοικονόµηση εισοδήµατος εξαιτίας της µείωσης στο    

ενεργειακό κόστος κατά 34%
•   Σηµαντικές βελτιώσεις (10-11%) στην υγεία και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων
• Μείωση στη σχετική υγρασία, που σηµαίνει µείωση της πιθανότητας εµφάνισης µούχλας και µυκήτων
• Μείωση των κρυολογηµάτων και των αναπνευστικών προβληµάτων των κατοίκων (κατά 40-50%)
• Λιγότερες επισκέψεις σε γιατρούς και µείωση των εξόδων για νοσηλεία σχετιζόµενη µε αναπνευστικά 

προβλήµατα κατά 36%
• Μικρότερη πιθανότητα απουσίας των κατοίκων από την εργασία και το σχολείο τους (µείωση 40-50%)

3.4 Οικονοµικά στοιχεία 
Ένας µεγάλος αριθµός αποτελεσµάτων σχεδιασµού µπορεί να
ενσωµατωθεί στα καινούρια ή στα ανακαινισµένα κτίρια, µε µικρό ή
ελάχιστο κόστος. Τα µέτρα αυτά αφορούν στην αποτελεσµατική
χρήση δεδοµένων που είναι κοινά για τα περισσότερα ή όλα τα
σπίτια. Τα δεδοµένα µε καθόλου ή µε µικρό επιπλέον κόστος είναι:
•   Ο σωστός προσανατολισµός µε βάση τον ήλιο, που µπορεί να    

παρέχει φυσική θέρµανση και φωτισµό.
•   Το σχήµα του κτιρίου: τα συµπαγή κτίρια έχουν λιγότερη 

εξωτερική επιφάνεια τοίχου και συνεπώς µικρότερη απαίτηση 
για θέρµανση. Τα µακριά, λεπτά κτίρια είναι καλύτερα για 
φυσικό φωτισµό και διαµπερή εξαερισµό, χρησιµοποιώντας το 
φυσικό αεράκι για να δροσιστούν οι εσωτερικοί χώροι και για να 
υπάρχει φρέσκος αέρας.

•   Σωστός σχεδιασµός των δωµατίων και των δραστηριοτήτων των 
κατοίκων λαµβάνοντας υπόψη τις κινήσεις του ήλιου, το φυσικό 
φωτισµό και τους πιθανούς θορύβους.

• Χρησιµοποιώντας τη θερµική µάζα που είναι διαθέσιµη στα θεµέλια του κτιρίου (για παράδειγµα στο 
τσιµεντένιο δάπεδο) για να µετριαστούν οι θερµοκρασίες.

• Με την χρήση στεγάστρων σωστού µεγέθους και άλλων µορφών σκίασης για να µην υπάρχει ανεπιθύµητο 
φως και ζέστη.

• Προσεκτική µελέτη για την τοποθέτηση και το µέγεθος των κουφωµάτων και των τζαµιών.
• Καλή θερµική µόνωση του κελύφους του κτιρίου.
• Επιλογή των υλικών κατασκευής του κτιρίου.
• Προσοχή στη λεπτοµέρεια και σωστή εκτέλεση - εφαρµογή, ώστε να δηµιουργηθεί ένα αεροστεγές κτίριο.

Η αξία ενός κτιρίου µε χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση θα διατηρείται σε χαµηλότερα επίπεδα από την
αντίστοιχη αξία ενός κτιρίου µε υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. 
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Άλλα χαρακτηριστικά σχεδιασµού για κτίρια χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης απαιτούν επιπλέον επενδύσεις, αλλά ισοσταθµίζονται από τη
µείωση των οικιακών λογαριασµών. Παρέχουν επίσης σηµαντικά
πλεονεκτήµατα, όπως καλύτερη άνεση αφού το σπίτι είναι πιο ζεστό και/ή πιο
δροσερό, πιο υγιεινό και πιο ξηρό. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν:
• Υψηλά επίπεδα µόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
• Εσωτερικούς τοίχους ή πατώµατα µε υψηλή θερµική µάζα, µε καλή 

θερµοµόνωση
• Κουφώµατα µε µόνωση και ενεργειακά τζάµια 

Κάποιοι από τους εξοπλισµούς χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως οι
ηλιακοί θερµοσίφωνες, µπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος από τις
συµβατικές µεθόδους (αέριο ή ηλεκτρισµό). Για κάποια προϊόντα επίσης,
όπως ηλιακοί θερµοσίφωνες, φωτοβολταϊκά και άλλοι τρόποι παραγωγής
ενέργειας, προβλέπεται κρατική επιχορήγηση. 
Η µειωµένη χρήση ενέργειας παρέχει κάποιου είδους ασφάλεια έναντι των
συνεχώς αυξανόµενων λογαριασµών. Η εξέλιξη της τιµής της ενέργειας είναι
πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά η επίπτωση της στο µακροπρόθεσµο
κόστος είναι σηµαντική. Για παράδειγµα, για µια αύξηση τιµής 3% το χρόνο,
το όφελος στο κόστος από τα µέτρα για ενεργειακή απόδοση, για µια περίοδο
40 χρόνων, θα είναι περίπου 150 €/m2.
Οι οικονοµικές συνέπειες της ευρείας κατασκευής κτιρίων χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης θα είναι τεράστιες. Αν εφαρµόζονταν όλα τα µέτρα
για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια στην Ευρώπη, θα εξοικονοµούνταν
270 δισεκατοµµύρια ετησίως!
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει το κτίριο χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης να αποτελέσει πρότυπο. Είναι σχετικά εύκολο να γίνει κάτι
τέτοιο για τα νέα κτίρια κατά τη φάση του σχεδιασµού. Για τα παλιά κτίρια
όµως, η ενεργειακή ανακαίνιση συχνά συνδυάζεται µε την αισθητική και
τεχνική αναπαλαίωση και µε την τακτική συντήρηση. Με το να περιµένει
κάποιος µέχρι να είναι απαραίτητη η επόµενη ανακαίνιση, το κόστος των
εργασιών (σκαλωσιές, χρώµατα κλπ) αυξάνεται. 
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η εξοικονόµηση χρηµάτων από τους
λογαριασµούς εύκολα θα ισοσταθµίσει την επένδυση, µέσα στα πρώτα 20
χρόνια. Παρόλα αυτά, τα πλεονεκτήµατα από το κόστος της χρήσης χαµηλής
ενέργειας, από την βελτιωµένη µόνωση, θα διαρκέσουν για όλη τη ζωή του
κτιρίου, καθιστώντας έτσι τα µέτρα αυτά εξαιρετικά οικονοµικά. Σε πολλές
χώρες τα µέτρα αυτά επιχορηγούνται από το κράτος. 
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3.5 Γεωγραφικές επιδράσεις 
Η εφαρµογή της έννοιας του σχεδιασµού χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης
δεν είναι µόνο χρήσιµη στην κρύα βόρεια Ευρώπη. Το βέλτιστο πάχος
µόνωσης εξαρτάται από την τοποθεσία. 
Συνεπώς, σε ζεστά κλίµατα το επιπλέον κόστος που χρειάζεται για να µειωθεί
η κατανάλωση ενέργειας σε ένα αποδεκτό επίπεδο, είναι χαµηλότερο.
Παράλληλα όµως  η ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη είναι υψηλότερη. Η
οικονοµική ανάλυση για λογαριασµό της Ε.Ε από την Passiv-On έδειξε πως ο
χρόνος απόσβεσης στα ζεστά κλίµατα είναι πιο σύντοµος από τα ψυχρά
κλίµατα, και συνεπώς είναι πιο λογικό να εφαρµοστούν οι αρχές της χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης και στη Νότια Ευρώπη επίσης.

3.6 Ασφάλεια στην παροχή ενέργειας 
Καθώς, περίπου το 80% της ενέργειας της Ευρώπης σήµερα προέρχεται από
τα ορυκτά καύσιµα, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στη µείωση των συνολικών
ενεργειακών απαιτήσεων είναι η µείωση της εξάρτησης από τις χώρες που
παρέχουν τα ορυκτά καύσιµα. Πολλές από αυτές τις χώρες είναι σε περιοχές
µε πολιτική αστάθεια, γεγονός το οποίο έχει δραµατική επίδραση στη
διαθεσιµότητα των καυσίµων και στο κόστος τους τα τελευταία 40 χρόνια, και
όπως φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί και στο µέλλον. 
Τα κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι προετοιµασµένα για
ελλείψεις στην ενέργεια ή για µπλακ άουτ, και παρέχουν σταθερότητα στη
θερµοκρασία. Η συµπεριφορά των κτιρίων αυτών όσον αφορά στη θέρµανση
και την ψύξη, σε περίπτωση µπλακ άουτ, µετριάζεται εξαιτίας των µικρών
απωλειών θερµότητας µε ηλιακές και εσωτερικές ανακτήσεις. Στην
περίπτωση των κτιρίων µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ο έλεγχος της
εσωτερικής θερµοκρασίας µπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητος από την
εξωτερική παροχή ενέργειας. 

3.7 ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας 
Η κατασκευή κτιρίων και η ανακαίνιση, είναι εργασίες που διεξάγονται επί
τόπου, και συνεπώς απαιτούνται τοπικά εργατικά χέρια. Περίπου το 75% του
κόστους πηγαίνει σε ντόπιους οικοδόµους, δηµιουργώντας έτσι τοπική
επιπρόσθετη αξία. Το υπολειπόµενο 25% προέρχεται από την αγορά υλικών,
κυρίως από τοπικές αγορές, ειδικά σε περιπτώσεις υλικών µόνωσης µε
µεγάλο όγκο, επειδή το κόστος µεταφοράς, λόγω απόστασης, µπορεί να είναι
τεράστιο. Το γεγονός πως δηµιουργούνται θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο
είναι σηµαντικό πολιτικό πλεονέκτηµα. 
Έχουν γίνει πολλές µελέτες σχετικές µε τα εργασιακά οφέλη της υιοθέτησης
µιας πολιτικής σπιτιών µε χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η δηµιουργία
θέσεων εργασίας δεν θα προέρχεται µόνο από τον τοµέα της δόµησης ή της
ανακαίνισης, αλλά και από την επιπλέον εισροή χρήµατος στην οικονοµία
εξαιτίας των ολοένα και χαµηλότερων εξόδων για κατανάλωση ενέργειας.
Εκτιµάται ότι αν η Ευρώπη αποφασίσει να υιοθετήσει µια φιλόδοξη πολιτική
για την ενεργειακή απόδοση, τότε θα δηµιουργηθούν 1,7 εκατοµµύρια θέσεις
εργασίας στην Ε.Ε [22]. 
Η Ευρώπη µπορεί επίσης να ωφεληθεί και από την κυρίαρχη θέση που κατέχει
στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Με το να διατηρήσει και
να ενισχύσει τη θέση αυτή, θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει την τεχνολογία
αυτή µαζί µε το ανάλογο εργατικό δυναµικό και τα  οικονοµικά οφέλη. 
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ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ. 
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κ-Eco: 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
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