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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-49
µƒ∞µ∂π∞ √π∫√¶√§π™ 2012
“ªπ∞ •∂Ãøƒπ™∆∏ ¢π∞∫ƒπ™∏ °π∞ ∆√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ ECON3”
µƒ∞µ∂π∞ √π∫√¶√§π™ 2012
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∞µ µ∞™π§√¶√À§√™
°∞π∞ √™∂
46∏ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂∫£∂™∏ §∞ªπ∞™ 2012
ALUMIL
21∏ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂∫£∂™∏ ∞¡∞∆√§π∫∏™
ª∞∫∂¢√¡π∞™ - £ƒ∞∫∏™ 2012
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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ALUPLAST
CONERGY - TÜV RHEINLAND
SABO SA
ALUPLAST & SYNCO
CONERGY
ENGAIA A.E.
∏ª∂ƒπ¢∞ E3 E¡∂ƒ°∂π∞ ∂¡ ∂§§∞¢π
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DPHELLAS
PLUS ENERGY LAB
ALTEC SOLARTECHNIK HELLAS
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ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013
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Ελλάδα)
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Οι εκλογές είναι το στοιχείο που κυριάρχισε αυτό το δίµηνο. Ένα
δίµηνο γεµάτο κοµµατικές αντιπαραθέσεις και άρωµα εκλογών.
Το παράδοξο είναι ότι το θέµα της ενέργειας και της
περιβαλλοντικής ευαισθησίας κυριαρχεί σε όλα τα προγράµµατα
των κοµµάτων, ποτέ όµως δεν είναι προτεραιότητα στις
µετεκλογικές εξελίξεις.
Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών.
Προ των πυλών είναι και οι εξελίξεις στην Ευρώπη και την
Ελλάδα. Υψηλές θερµοκρασίες, και στο καιρικό αλλά και στο
πολιτικό βαρόµετρο.
Το περιοδικό θέλοντας να βοηθήσει, µε τον τρόπο του, την
ελληνική ενεργειακή παραγωγή διοργάνωσe Ηµερίδα (που είναι
η πρώτη µιας σειράς παρουσιάσεων σε όλη την Ελλάδα) για τα
ελληνικά προϊόντα στο χώρο της δόµησης και της ενέργειας.
Ας ελπίσουµε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα είναι ο
προποµπός µιας αλλαγής στην πολιτική των κεβερνόντων και µια
στροφή στην Ανάπτυξη µε αιχµή της στροφής αυτής την ∆όµηση
και την Ενέργεια.
Το δίµηνο αυτό ήταν επίσης και περίοδος επιβράβευσης για την
συνέπεια του περιοδικού στην πληροφόριση του κοινού του για
την ενεργειακή αγορά. Βραβεύθηκε από τα Βραβεία Οικόπολις
στον τοµέα του κλαδικού τύπου.
Μέσα στη θερινή λοιπόν ραστώνη, ενδιαφέροντα άρθρα θα σας
δροσίσουν ευχάριστα και εποικοδοµητικά και παράλληλα µε
αυτά θα ενηµερωθείτε για τα νέα γύρω από τον κλάδο καθώς
επίσης θα ανακαλύψετε προϊόντα και υπηρεσίες που θα ανοίξουν
τους ορίζοντές σας στη δόµηση.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

µƒ∞µ∂π∞ √π∫√¶√§π™ 2012
ªπ∞ •∂Ãøƒπ™∆∏ ¢π∞∫ƒπ™∏ °π∞ ∆√
¶∂ƒπ√¢π∫√ ECON3

Μία ηµέρα µε ξεχωριστό νόηµα, την παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος, Τρίτη 5
Ιουνίου 2012, τελέστηκε η απονοµή των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 µε
παρουσιάστρια την κ. Κατερίνα Λάσπα υπό τη σκηνοθετική επιµέλεια του κ.
Νίκου Κροντηρά και τη συνοδεία της Χορωδίας AMBITUS του Λεοντείου
Λυκείου Νέας Σµύρνης.
Η φετινή απονοµή ήταν αφιερωµένη στο Μέλλον και τη νέα γενιά, τονίζοντας
τη σηµασία προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος για τις
επόµενες γενιές.
Το περιοδικό ECON3 τιµήθηκε στην κατηγορία «BΡΑΒΕΙΑ ΜΜΕ» µε το ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, σε µία ένδειξη επιβράβευσης για τη
δυναµική του µέχρι τώρα πορεία του στο χώρο των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται γύρω από την Ενέργεια και το Περιβάλλον, για την
ποιότητα της ύλης και την επιστηµονική τεκµηρίωση του περιεχοµένου.
Το Βραβείο παρέλαβε ο Εκδότης του περιοδικού κ. Μπιρµπουτσούκης Γεώργιος
από τον κ. Παπαλιό Eυάγγελο, Εκδότη της Εκδοτικής Εταιρίας DIRECTIOΝ.

Ο κ. Παπαλιός των εκδόσεων DIRECTION µε τον κ. Μπιρµπουτσούκη εκδότη του περιοδικού ECON3, κατά την απονοµή του
Βραβείου.
12
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∂π¢∏™∂π™

«Με σύµµαχό του την ενέργεια και µε αυξηµένη οικολογική συνείδηση το
περιοδικό ECON3 «δείχνει» τον δρόµο προς έναν νέο περισσότερο φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο ζωής. Με µία οµάδα έγκριτων πανεπιστηµιακών
δηµιουργήσαµε πριν από πέντε χρόνια το περιοδικό ECON3 καλύπτοντας την
ανάγκη ενηµέρωσης των αναγνωστών γύρω από θέµατα ενέργειας οικολογίας
και κατασκευών» σηµείωσε ο κ. Μπιρµπουτσούκης.
Ο εκδότης του περιοδικού καθώς και ολόκληρη η οµάδα του ΕCON3
ευχαριστούν ιδιαίτερα για την τιµή αυτή το ECOCITY καθώς και την Επιτροπή
Αξιολόγησης, και δίνουν την υπόσχεση για µια συνεχή προσπάθεια
ενηµέρωσης των αναγνωστών γύρω από θέµατα που αφορούν το τρίπτυχο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Αναµνηστική φωτογραφία κατά τη λήξη της τελετής απονοµής.
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∂π¢∏™∂π™

√π∫√¶√§π™ 2012
µƒ∞µ∂π∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™
∂À∞π™£∏™π∞™

21 Βραβεία για το Περιβάλλον
Με τις απονοµές των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 γιόρτασε το ECOCITY
την Παγκόσµια Ηµέρα για το Περιβάλλον
Με ιδιαίτερη επιτυχία και µε αθρόα συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε χτες η
απονοµή των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του
Ιδρύµατος Ωνάση, περνώντας µε τον αποτελεσµατικό τρόπο το µήνυµα της
Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος για το 2012.
Σε µια ξεχωριστή γιορτή εξελίχθηκε η απονοµή των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
2012, που ήταν αφιερωµένη στο Μέλλον και στη ∆ύναµη που κρύβει το όραµα
και η έµπνευση για την ανατροπή της υποβάθµισης του περιβαλλοντικού
πλούτου της χώρας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Τα φετινά βραβεία απονεµήθηκαν σε έργα, δράσεις και ενέργειες που
ολοκληρώθηκαν ή υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούµενης
χρονιάς.
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 έλαβαν:
OIKOΠOΛIΣ 2012- ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ
ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τσουκαλάς ∆ηµήτρης, Καραλή Μάχη για την αναµόρφωση της Κοινότητας
Ανάβρας Αλµυρού Μαγνησίας 1990-2010
OIKOΠOΛIΣ 2012 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΟΜΑ∆ΑΣ
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εκτίµηση Συνδυασµένης Έκθεσης Αέριας Ρύπανσης και Ηχορύπανσης στη
Θεσσαλονίκη
2. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ή ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τσώνος Αλέξανδρος-∆ηµήτριος (∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής
Αντισεισµικών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, ∆ιευθυντής
Εργαστηρίου κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος & Φέρουσας
Τοιχοποιίας, ΑΠΘ
Νέο Μοντέλο για την Αποφυγή Κατάρρευσης Πολυκατοικιών από Οπλισµένο
Σκυρόδεµα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ
από αριστερά Αραβαντινός,
Τσουκαλάς, Γέροντας Γαβριήλ,
Καράλη, Βελλόπουλος

3. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Στεφανάκης Αλέξανδρος (Ερευνητής, Επιστηµονικός Συνεργάτης, ∆ιδάκτωρ
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης)
Οικολογική Μέθοδος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων/ Λυµατολάσπης:
Τεχνητοί Υγροβιότοποι Κατακόρυφης Ροής
OIKOΠOΛIΣ 2012 - ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Σταµούλης Γεώργιος-Πολιτικός Μηχανικός. Eπιβλέπων Καθηγητής
Παπανικολάου, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
Κυκλικές Φλέβες Θετικής και Αρνητικής Άνωσης σε Γραµµικά Στρωµατωµένο
Αποδέκτη
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2. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Γιοβρή Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός - ∆ικτύωση αστικών υπαίθριων χώρων στη πόλη
της Λάρισας
3. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παναγιώτης Παπαντωνίου-∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.
∆ιερεύνηση ∆υνατότητας εγκατάστασης συστήµατος αιολικής ενέργειας και
λειτουργίας υδροηλεκτρικού σταθµού στη περιοχή της Μεθώνης
4. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Νικόλαος Μιτζάλης-∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. Επιβλέπων
Καθηγητής Γ. Γιαννής, Ε.Μ.Π.
∆ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού στη συχνότητα και στη σοβαρότητα
των οδικών ατυχηµάτων
OIKOΠOΛIΣ 2012 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για την µελέτη
Βιοκλιµατική Ανάπλαση Τµήµατος Ιστορικού Κέντρου Λάρισας
2. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ για την µελέτη
Πράσινη ∆ιαδροµή
OIKOΠOΛIΣ 2012 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
INTERAMERICAN
Ετήσια Πολιτική για το Περιβάλλον
2. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Εφαρµογή Ελληνικής Κατασκευής Βιοµηχανικού Ατµολέβητα Βιοµάζας σε
Χαρτοποιία
3. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
Πρόγραµµα Εξοικονόµησης Ενέργειας ECO2NOMY
OIKOΠOΛIΣ 2012 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΜΕ
1. ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Νατάσα Κυριακίδου και Αντωνία Λίνου
Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ- Σελίδα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
2. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
Ένθετο ΟΙΚΟΤΥΠΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
3. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΟΙΚΟΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ - ΝΕΤ FM 105,8

Οι " Κηπουροί του MEGA" µε το
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ

4. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Οι Κηπουροί του MEGA - MEGA
5. ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
WWW.ECOTIMES.GR
6. ΕΙ∆ΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ECON 3, Economy + Ecology + Construction
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OIKOΠOΛIΣ 2012 - ΕΠΑΙΝΟΙ
1. ΕΠΑΙΝΟΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 77 καλλιτέχνες σε 40 σηµεία της Αθήνας
2. ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
VODAFONE
Πρόγραµµα ανακύκλωσης τηλεφώνων που εφαρµόζεται για 10η χρονιά µε
συνεχείς ανανεώσεις και εµπλουτισµό
O Yπουργός Μεταφορών
απονέµει ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Η αυλαία της βραδιάς άνοιξε µε την Χορωδία AMBITUS του Λεοντείου Λυκείου
Νέας Σµύρνης, υπό την διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, που ξεκίνησε τη
γιορτή µε το Confutatis Maledictis του Μozart, για να ακολουθήσει η
πρωτότυπη τηλε-υποδοχή από την κυρία Κατερίνα Λάσπα, που παρουσίασε
και συντόνισε τη εκδήλωση.
Η Τελετή εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στο Μέλλον και συνδέθηκε µε τη νέα
γενιά, ενώ το κλείσιµο ήταν µαγικό µε την Χορωδία AMBITUS και τη παιδική
Χορωδία των ∆ηµοσιών Σχολείων «Αγ. ∆ηµήτριος» και «Χρυσόστοµος
Σµύρνης» του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σµύρνης.

Ο Υπ. Επικρατείας κ. Αργυρός
παραδίδει το Βραβείο Ετήσιου
Προγράµµατος
Περιβαλλοντικής Πολιτικής στον
κ. Ρούντο ∆ντη ∆ηµοσίων
Σχέσεων & ΕΚΕ της
INTERAMERICAN

Την σκηνοθετική επιµέλεια της εκδήλωσης είχε ο κ. Νίκος Κροντηράς που µε
έµπνευση δηµιούργησε την εικόνα που αρµόζει στον θεσµό των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ,
µε επίκεντρο τους βραβευόµενους και τις δράσεις τους για τις οποίες και
βραβεύτηκαν.
Την εκδήλωση τίµησαν ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αντώνιος Αργυρός που
µετέφερε το µήνυµα του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων κ. Σίµος Σιµόπουλος, ενώ χαιρετισµό έκαναν η Ειδική Γραµµατέας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, ο
∆ήµαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Καµίνης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Επιχειρηµατικής Ηθικής κ. Αντώνιος Γκορτζής, ο κ. Θανάσης Αραβαντινός ,
οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ και αρχιτέκτων πολεοδόµος – ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008
Έργο Ζωής, ο κ. Βλάσης Βελόπουλος, Ακτιβιστής – ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 Έργο
Ζωής καθώς και ο τραγουδοποιός ∆ιονύσης Σαββόπουλος.
Την εκδήλωση απονοµής των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων της
Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιστηµονικής Κοινότητας, των
Επιχειρήσεων και των Μέσων Ενηµέρωσης, καθώς και Μέλη και Καλεσµένοι
του ECOCITY.
Χορηγοί Επικοινωνίας των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 ήταν οι εφηµερίδες
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΚΕΡ∆ΟΣ, ΑΞΙΑ και τα περιοδικά ECOTEC και REVIEW CSR.
Υποστηρικτής η ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ του Ιδρύµατος Ωνάση και
Αρωγοί η ΙΝΤΕRAMERICAN, η ACTION HELLAS και τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ.

περισσότερες πληροφορίες
Γιώργος Σιάφης
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ALUMIL
π™ÃÀƒ∏ ∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™ ™∆∏ ¢π∂£¡∏
∂∫£∂™∏ «SEEBBE 2012» ™∆√ µ∂§π°ƒ∞¢π

Για ακόµη µία χρονιά, η Alumil πρωταγωνιστεί µε ισχυρή παρουσία σε ∆ιεθνείς
Εκθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη µε ότι πιο σύγχρονο θα µπορούσε να
παρουσιαστεί στην παγκόσµια αγορά αλουµινίου.
Η ALUMIL, η κορυφαία εταιρία της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στον κλάδο των
αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για
την εδραίωσή της στις αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης συµµετείχε στην
µεγαλύτερη έκθεση δοµικών υλικών στο Βελιγράδι και συγκεκριµένα στην
38η ∆ιεθνή έκθεση "SEEBBE". Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στις 24-28
Απριλίου 2012, όπου συµµετείχαν 27 χώρες, όπως Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα,
Φιλανδία, Γερµανία, Αγγλία, Ρουµανία κ.α., ενώ ο αριθµός των επισκεπτών
έφτασε τις 51.000.
Η παρουσία της ALUMIL στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία και προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του τεχνικού κόσµου της γειτονικής χώρας. Στον εκθεσιακό χώρο
της ALUMIL παρουσιάστηκαν τα πρωτοποριακά και αναβαθµισµένα συστήµατα
για κουφώµατα ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων σε θερµοµόνωση αλλά και
ασφάλεια, όπως οι Supreme σειρές S700, S80, SD95, φυσσούνες, ρολά,
συστήµατα σκίασης, υαλοπετάσµατα καθώς και οι εσωτερικές πόρτες
INTERNO DOORS.
Επιθυµία για συνεργασία εκδήλωσαν αρκετοί κατασκευαστές αλουµινίου, οι
οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τα προϊόντα της Alumil, το πρωτοποριακό design
και την υψηλής ποιότητα κατασκευής τους.
Τα µηνύµατα από την έκθεση ήταν άκρως θετικά, γεγονός που δηµιουργεί
ευνοϊκό κλίµα για περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά της όµορης χώρας.
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ENGAIA
∞¶√¡√ª∏ ∆ø¡ ¶∆ÀÃπø¡ ∆∏™ ™Ã√§∏™ π™∆π√¶§√´∞™
«£∞¡∞™∏™ ª¶∞•∂µÕ¡∏™ SAILING SCHOOL»

Στις 23 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο LES ZAZOUS BarRestaurant η απονοµή των πτυχίων της σχολής Ιστιοπλοΐας «Θανάσης
Μπαξεβάνης Sailing School» της οποίας η ENGAIA είναι επίσηµος
Υποστηρικτής ενώ παράλληλα, στα πλαίσια της ίδιας συνεργασίας, η ENGAIA
είναι περήφανη Χορηγός και του αγωνιστικού σκάφους Baximus.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν διοικητικά στελέχη της εταιρίας καθώς και
αξιόλογοι πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ENGAIA κυρίαρχη
εταιρία στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από το 2007, στηρίζει
και χορηγεί στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δράσεις οι οποίες
προάγουν τον πολιτισµό και βοηθούν το κοινωνικό σύνολο.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κος Αλέξανδρος Γιάννης ανέφερε, στα
πλαίσια της εκδήλωσης: «Η στήριξη σε σχολές, συλλόγους και µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό κοµµάτι
της εταιρικής πολιτικής µας. Η συγκεκριµένη χορηγία ωστόσο είναι
ξεχωριστή, καθώς ενισχύουµε παράλληλα ένα από τα γνωστότερα και
δυναµικότερα πληρώµατα ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα, αλλά επίσης και τη σχολή
που θα δηµιουργήσει τα επόµενα».
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∞µ µ∞™π§√¶√À§√™
¶π™∆√¶√π∏™∏ BREEAM ∫∆πƒπ√À
GREENSTORE STAMATA

Το κτίριο Greenstore Stamata, ιδιοκτησίας της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, αποτελεί
το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που έλαβε την πιστοποίηση BREEAM Europe
Commercial 2009 Retail. Απέσπασε δε βαθµό BREEAM Very Good.
Η Βρετανική πιστοποίηση BREEAM αποτελεί την ανώτατη διάκριση
παγκοσµίως για την περιβαλλοντική απόδοση και βιωσιµότητα των ακινήτων.
Το κατάστηµα επιφανείας 1.334µ2 βρίσκεται επί της Λ. Σταµάτας - ∆ροσιάς 31Α
στην Κοινότητας Σταµάτας στην Αττική σε ιδιόκτητο οικόπεδο 12.422µ2.
Το έργο υλοποιήθηκε από την ∆ιεύθυνση Development & Technical Support
της ΑΒ και η κατασκευή του κτιρίου από την εταιρία Enicon ΕΠΕ.
Αποτελείται από χώρους πωλήσεων, υποστηρικτικά γραφεία, υπόγειους
χώρους εγκαταστάσεων και αποθηκών καθώς και περιβάλλοντα χώρο για
στάθµευση 102 αυτοκινήτων, χώρους ανακύκλωσης και µεγάλες επιφάνειες
φύτευσης µε εκτεταµένη βιοποικιλότητα.
Το κτίριο απέσπασε πολύ υψηλή επί µέρους βαθµολογία στις κατηγορίες:
• Ενέργεια (85,19%)
• Υγιεινή & Ευεξία (70%)
• Νερό (77,78%)
• ∆ιαχείριση (63,64%)
Απέσπασε επίσης βαθµούς ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στην Ενέργεια και Υγιεινή & Ευεξία.
Βασικά χαρακτηριστικά
• Κορυφαία συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ. Θέρµανση-ψύξη
µε γεωθερµία, φωτοβολταικά στο δώµα και στις όψεις των
υαλοπετασµάτων, ανεµογεννήτρια, ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ, συστήµατα
ανάκτησης θερµότητας, κλειστά ψυγεία µε ψυκτικό µέσο CO2,
παρακολούθηση λειτουργιών µε BMS, on-line µετρήσεις κατανάλωσης και
παραγωγής ενέργειας, σταθµό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
τροφοδοτούµενο από φωτοβολταικά και την ανεµογεννήτρια του κτιρίου.
• Εξαιρετικές εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος καταστήµατος &
υποστηρικτών γραφείων. Επαύξηση φυσικού φωτισµού µε φωτοσωλήνες,
µείωση οπτικής θάµβωσης, έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα, φυσικός
νυκτερινός αερισµός και αυξηµένη θερµική και ακουστική άνεση.
• Χαµηλή κατανάλωση νερού, συστήµατα on-line µέτρησης και ελέγχου
διαρροών, συλλογή βρόχινου νερού για τροφοδοσία WC και άρδευση του
περιβάλλοντος χώρου.
• ∆ιαχείριση αποβλήτων µε συστήµατα ανακύκλωσης, για τους πελάτες,
εννέα (9) κατηγοριών ανακυκλώσιµων υλικών, πρέσα υλικών συσκευασίας
και κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων.
• Αποτελεσµατική διαχείριση ρύπανσης. Μείωση νυχτερινής φωτορύπανσης
µε κορυφαία συστήµατα εξωτερικού φωτισµού LED, συστήµατα ελέγχου
διαρροών ψυκτικών µέσων και χαµηλότατα επίπεδα θορύβου προς το
εξωτερικό περιβάλλον.
• Πρότυπη διαχείριση έργου. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά
τη διάρκεια της κατασκευής, Λειτουργική Παραλαβή Συστηµάτων
εξοπλισµού, αναλύσεις Κόστους Κύκλου Ζωής για την µακροχρόνια
απόδοση του κτιρίου και της αποτελεσµατικής λειτουργίας του.
20
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∂°∫∞π¡π∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫√À ¶∞ƒ∫√À π™ÃÀ√™ 1MW

Παρουσία του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κυρίου Σίµου
Σιµόπουλου, του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου κυρίου Νικόλαου Μελετίου, του
Προέδρου του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών κυρίου Αλέξανδρου
Ζαχαρίου και στελεχών από τον επιχειρηµατικό κόσµο και τον τοµέα των ΑΠΕ,
εγκαινιάστηκε την Πέµπτη 7 Ιουνίου φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW στη
στέγη βιοµηχανικού κτιρίου του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο. Το έργο, που
χρηµατοδοτήθηκε 100% από πόρους της ΓΑΙΑΟΣΕ, κατασκευάσθηκε από την
εταιρία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. σε διάστηµα 4 µηνών και αποτελεί το µεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη κτιρίου στην Αττική, έναν από τα µεγαλύτερα
στην Ελλάδα και το πρώτο µεγάλο έργο στον τοµέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ΑΠΕ από τη ΓΑΙΑΟΣΕ µε εκτιµώµενα ετήσια έσοδα
άνω των €550.000.
Ο Υπουργός εξήρε τη σηµασία τέτοιων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή
αλλά και το παράδειγµα της ΓΑΙΑΟΣΕ ως εταιρία του δηµοσίου να επενδύσει
σε αναπτυξιακές δράσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. απασχολεί µόλις 17 άτοµα και
διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ δεν επιδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό ή τον ΟΣΕ και είναι κερδοφόρα εταιρία.
Στα πλαίσια των προσπαθειών της ΓΑΙΑΟΣΕ για άµεσα και µετρήσιµα
αποτελέσµατα, το έργο αποτελεί µέρος του γενικότερου στρατηγικού
σχεδιασµού στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ µέσω της
εγκατάστασης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ έχει
ήδη εκπονήσει µελέτη από την οποία εντοπίσθηκαν εκτάσεις περίπου 2.600
στρεµµάτων γηπέδων και κτιρίων που κρίθηκαν κατάλληλες για την
εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127MW οι οποίες
και είναι στη διάθεση ιδιωτών επενδυτών που θα καταθέσουν προτάσεις
εκµετάλλευσης στην ΓΑΙΑΟΣΕ.
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46∏ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂∫£∂™∏
§∞ªπ∞ 2012

Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας
από τις 12 έως τις 20 Μαΐου 2012, φιλοξενώντας µεγάλο αριθµό επισκεπτών
τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι επισκέπτες της Π.Ε.Λ. είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν γύρω από
θέµατα:
• Auto Moto/ Σκαφών/ Αξεσουάρ
• ∆όµησης- Κατοικίας
• Ενέργειας- Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
• Γεωργίας- Κτηνοτροφίας
• Τουρισµού- Αγροτουρισµού
• Τροφίµων- Ποτών
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας «Ενέργεια και
Τεχνολογία Περιβάλλοντος» στον τοµέα της εξοικονόµησης και παραγωγής
ενέργειας µε Φ/Β συστήµατα και στη θέρµανση µε σόµπες και καυστήρες
βιοµάζας.
Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν γνώρισαν µεγάλη ζήτηση, δεδοµένης της
διαρκώς αυξανόµενης ανάγκης για εξοικονόµηση ενέργειας, µείωση των
ρύπων αλλά και εξοικονόµησης χρηµάτων.
Οι διοργανωτές της Π.Ε.Λ. εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ιδιαίτερα
επιτυχηµένη διοργάνωση ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόµενη
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας.

3DS
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ΑΠΕΚΑΤ

ΒΙΕΝΤΕΡ

Helios Res

Just in case group

Καρανάϊος

Ps & T Solar

Solar Energie

Sun Products

Sun Wind

Top Energy

Top Energy
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ALUMIL
π™ÃÀƒ√ ¶∞ƒ√¡ ™∆∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏
“YAPI 2012” ™∆∏¡ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏

Το ζωηρό ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκέντρωσε το περίπτερο της Alumil
στην µεγαλύτερη έκθεση δοµικών υλικών στην Τουρκία.
Η ALUMIL, η κορυφαία εταιρία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κλάδο των
αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για
την εδραίωσή της στις αγορές της Μέσης Ανατολής συµµετείχε στην
µεγαλύτερη έκθεση δοµικών υλικών στην Τουρκία 35η ∆ιεθνή έκθεση "Yapi –
Turkeybuild Istanbul". Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στις 2-6 Μαϊου 2012,
όπου συµµετείχαν πάνω από 1000 εκθέτες από την Ευρώπη, Ρωσία, Μέση
Ανατολή και Αφρική, ενώ ο αριθµός των επισκεπτών σε 111.320 αποτέλεσε νέο
ρεκόρ.
Η παρουσία της ALUMIL στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία και προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του τεχνικού κόσµου της γειτονικής χώρας. Στον εκθεσιακό χώρο
της ALUMIL παρουσιάστηκαν τα πρωτοποριακά και αναβαθµισµένα συστήµατα
για κουφώµατα ιδιαιτέρων υψηλών απαιτήσεων σε θερµοµόνωση αλλά και
ασφάλεια, όπως οι Supreme σειρές S700, S80, SD95, φυσσούνες, ρολά,
συστήµατα σκίασης, υαλοπετάσµατα καθώς και οι εσωτερικές πόρτες
INTERNO DOORS.
Επιθυµία για συνεργασία εκδήλωσαν αρκετοί κατασκευαστές αλουµινίου, οι
οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τα προϊόντα της ALUMIL, το πρωτοποριακό
design και την υψηλής ποιότητα κατασκευής τους.
Τα µηνύµατα από την έκθεση ήταν άκρως θετικά, γεγονός που δηµιουργεί
ευνοϊκό κλίµα για περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά της όµορης χώρας.

24
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∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂∫£∂™∏
∞¡∞∆√§π∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞
£ƒ∞∫∏ 2012

Αύξηση κατά 19% κατέγραψε ο αριθµός των επισκεπτών στην 21η Πανελλήνια
Εµπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012», την οποία
διοργάνωσε η ∆ΕΘ ΑΕ στην Κοµοτηνή, γεγονός που υπογραµµίζει τόσο το
ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας όσο και την ποιοτική βελτίωση της
διοργάνωσης.
Συγκεκριµένα, τις πύλες της φετινής έκθεσης πέρασαν συνολικά 11.200
επισκέπτες έναντι των 9.400 της περσινής. Μάλιστα, οι εµπορικοί επισκέπτες
διπλασιάστηκαν σε σχέση µε πέρυσι, συµβάλλοντας στην ενίσχυση του
συνολικού αριθµού. Με 143 εκθέτες σε σύγκριση µε τους 118 της περσινής
και 1.600 τ.µ. εκθεσιακού χώρου, η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως η
εξωστρέφεια και η δράση µπορούν να γίνουν εργαλεία στα χέρια των
επιχειρήσεων ειδικά σε περιόδους κρίσης.
Στην επιτυχία της έκθεσης συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό η ευρεία συµµετοχή
των τοπικών φορέων, του επιµελητηριακού κόσµου, αλλά και η στήριξη της
τοπικής κοινωνίας. Έχοντας καταγράψει την ανάγκη της περιοχής για προβολή
και ανάδειξη της παραγωγής αλλά και των προοπτικών της, η ∆ΕΘ ΑΕ θα
ξεκινήσει την προετοιµασία της επόµενης διοργάνωσης, µε γνώµονα τη
δηµιουργία αναπτυξιακών διεξόδων για την επιχειρηµατικότητα.
Τα θετικά µηνύµατα που έλαβε από την 21η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012» αποτελούν την καλύτερη βάση για τη
διοργάνωση µιας ακόµη δυναµικότερης έκθεσης το 2013.
Στην 21η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012»,
που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης από τις 24 έως τις 27 Μαΐου, εκπροσωπήθηκαν οι νοµοί
Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου, ∆ράµας, Λάρισας, αλλά
και η Αθήνα, ενώ σηµαντική ήταν η παρουσία των τοµέων των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών µορφών θέρµανσης, αλλά και του
κλάδου των τροφίµων-ποτών.
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A&T Electronics

Avant Garde Energy

Buderus

Ceramic Sun

Elith

Enecron

Κατασκευαστική Γεωργιάδης

My Energy

Netasat

Sun Wind

Τεχνοµηχανική Θράκης

Xanthi Energy

ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

27

∂π¢∏™∂π™

SUNWIND
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∂ ªπ∞ ™∂πƒ∞ ∂∫£∂™π∞∫ø¡
¢π√ƒ°∞¡ø™∂ø¡

Η εταιρία Sunwind πρωτοπόρος και διαµορφωτής των εξελίξεων στην ελληνική
αγορά Φωτοβολταικών, συµµετείχε σε µία σειρά εκθεσιακών διοργανώσεων
τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στα πλαίσια της ιδιαίτερα
επιτυχηµένης πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας
τις εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και κλείνοντας νέες εµπορικές συµφωνίες
προς όφελος της εταιρίας και των Sunwind Shops, που αριθµούν πλέον 25
σηµεία σε όλη την Ελλάδα.
• Συµµετοχή στην Έκθεση ECOTEC, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 15-18
Μαρτίου 2012. Μία πλήρης οµάδα αποτελούµενη από 30 συνεργάτες από
όλη την Ελλάδα, υποδέχθηκε τους επισκέπτες της έκθεσης σε ένα
πρωτοποριακό εκθεσιακό stand, προκειµένου να τους εξυπηρετήσει και να
παρέχει ενηµέρωση γύρω για τις νέες τεχνολογίες της εταιρίας.
Παράλληλα έµφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η Sunwind παρέχει στα έργα
της εκτός από πολύ ανταγωνιστικές τιµές και υψηλή ποιότητα κατασκευής
και πιστοποιήσεις µε τεχνικό έλεγχο ποιότητας.

• Συµµετοχή στο 1ο FORUM ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην
Καβάλα, 23-26 Μαρτίου 2012. Επιπλέον η Sunwind είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει τη δηµιουργία ενός νέου Sunwind Shop, στην πόλη
της Καβάλας. Σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο στην κεντρική πλατεία
Καπνεργάτη και συγκεκριµένα στην Κασάνδρου 1, ο κος Παπαστάµου
Λουκάς ανέλαβε τη λειτουργία του Sunwind Shop Καβάλας. Τα θετικά
αποτελέσµατα αυτής της νέας συνεργασία θεωρούνται βέβαια, δεδοµένης
της αξιοπιστίας και της συνέπειας του κου Παπαστάµου.

• Συµµετοχή στην Έκθεση SOLAR SOUTH - EAST EUROPE στη Σόφια, 28-30
Μαρτίου 2012. Παρόντες στην Έκθεση ο κος Μωραίτης ∆ηµήτριος,
Μηχανολόγος Μηχανικό απόφοιτος του πανεπιστηµίου της Σόφιας και ο κος
∆ράµαλης Μάριος, Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρίας. Στα πλαίσια της
ανάπτυξιακής στρατηγικής της Sunwind στη γειτονική χώρα, τα στελέχη της
εταιρίας διερεύνησαν την προοπτική λειτουργίας της Sunwind BULGARIA
και επικοινωνήσαν µε την τοπική αγορά για τα πάνελ των εταιριών
TOPSUN και AMERISOLAR, τα οποία και αντιπροσωπεύουν στη Βαλκανική
αγορά.
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• Συµµετοχή στην 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, που διοργανώθηκε από
12 έως 20 Μαΐου 2012 στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδος, στην πόλη της
Λαµίας, προσφέροντας παράλληλα στα πλαίσια της Έκθεσης στήριξη και
στο τοπικό Sunwind Shop Λαµίας.
• Συµµετοχή στην 21η Πανελλήνια Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης,
που πραγµατοποιήθηκε στην Κοµοτηνή, 24-27 Μαΐου 2012. Τα στελέχη της
εταιρίας έδωσαν δυναµικό παρών στηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό και το
τοπικό Sunwind Shop και τον κ. Λεοντίδη Βαγγέλη, Πολιτικό Μηχανικό.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η Sunwind συµµετείχε για ακόµα µια χρονιά
στη µεγαλύτερη έκθεση Α.Π.Ε. του κόσµου στην INTERSOLAR 2012, που
πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο από 13 έως 15 Ιουνίου 2012, µε πολυπληθή
οµάδα στελεχών της, εξετάζοντας τις νέες τάσεις της αγοράς και κλείνοντας
νέες εµπορικές συµφωνίες µε τις παραδοσιακά µεγάλες δυνάµεις του χώρου
καθώς και µε νέες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο.

Άλλη µια επιβράβευση και πιστοποίηση της ποιότητας για την εταιρία Sunwind
και τα στελέχη της έρχεται αυτή τη φορά από την κορυφαία παγκοσµίως
γερµανική εταιρία κατασκευής πάνελ SOLARFABRIK. Η εν λόγω πιστοποίηση
επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πως εταιρίες όπως η Sunwind
σε µία δύσκολη οικονοµικά συγκυρία, δέχονται επαίνους και θετικά σχόλια
για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών τους από τα ενηµερωµένα και
εκπαιδευµένα στελέχη και τους µηχανικούς της εταιρίας µέσα από µία
ιδιαίτερα σοβαρή και έγκαιρη ενηµέρωση γύρω τις νέες τεχνολογίες στον
χώρο.
Sunwind Asia Νews
Ο ∆ιευθυντής της Sunwind Asia κος Cui Hang επισκέφθηκε την µεγαλύτερη
έκθεση στην Κίνα και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως την SNEC 2012,
που διοργανώθηκε στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Σαγκάης από τις 16 έως
τις18 Μαΐου 2012, µε την παρουσία περισσότερων από 180.000 επισκεπτών
και συνολικά 1.838 εκθετών από όλο τον κόσµο.
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INTERSOLAR EUROPE 2012
ª∂°∞§∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ª∂ ∫Àƒπ∞ £∂ª∞∆∞ ∆∏¡
∂¡™øª∞∆ø™∏ ¢π∫∆Àø¡ ∫∞π ∆∏¡
∞¶√£∏∫∂À™∏ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

H µεγαλύτερη έκθεση στον κόσµο για τη βιοµηχανία ηλιακής ενέργειας
Intersolar Europe, που πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο, έκλεισε τις πύλες της
την Παρασκευή, 15 Ιουνίου. Περίπου 66.000 επισκέπτες και 1.909 εκθέτες
από 160 χώρες και 49 αντίστοιχα, εκπροσωπηθήκαν στην έκθεση από τις 13
έως τις 15 Ιουνίου, κάνοντας τη φετινή Intersolar Europe ακόµη πιο διεθνή
από την αντίστοιχη του περασµένου έτους. Στα πλαίσια µίας εν εξελίξει
ενοποίησης σε αρκετούς τοµείς της ηλιακής βιοµηχανίας, οι διοργανωτές
µπόρεσαν να ανακοινώσουν θετικά αποτελέσµατα στην έκθεση. Τόσο οι
επισκέπτες όσο και οι εταιρίες του κλάδου παρουσίασαν ιδιαίτερη
ικανοποίηση για τη θεµατική και την τεχνολογική εστίαση της εκδήλωσης.
Τα κεντρικά θέµατα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και της
ολοκλήρωσης των δικτύων παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερα καλό τρόπο και το
κοινό τα υποδέχτηκε µε ενθουσιασµό. Άλλα θέµατα, όπως η µεγάλης
κλίµακας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και η διαδικασίας ηλιακής
θέρµανσης προκάλεσαν επίσης µεγάλο ενδιαφέρον και, συνεπώς,
επιβεβαίωσαν τη θέση της Intersolar Europe ως µιας κεντρικής πλατφόρµας
για την καινοτοµία στον κλάδο. Περίπου 2.000 εµπειρογνώµονες από τους
κλάδους της βιοµηχανίας και της επιστήµης, συναντήθηκαν για να
συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των τεχνολογιών και των
αγορών στη ∆ιάσκεψη Intersolar Europe, που πραγµατοποιήθηκε παράλληλα
µε την έκθεση στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεών της.
Από τον Ιούνιο του 13 έως 15, περίπου 66.000 επισκέπτες από 160 χώρες
συγκεντρώθηκαν στην Intersolar Europe στο Εκθεσιακό Κέντρο Μονάχου.
Συνολικά 1.909 εκθέτες από 49 διαφορετικές χώρες παρουσιάσαν τις
τεχνολογίες και υπηρεσίες τους στους τοµείς των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, τεχνολογιών παραγωγής φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερµικών
τεχνολογιών σε 15 εκθεσιακούς hall και ένα υπαίθριο χώρο, τα οποία
καλύπτουν από κοινού 170.000 τετραγωνικά µέτρα συνολικού εκθεσιακού
χώρου. Αυτό το έτος, το 54% των εκθετών στην Intersolar Intersolar Europe
προερχόταν από το εξωτερικό. Με 871 εκθέτες παρόντες, η Γερµανία ήταν η
καλύτερα εκπροσωπούµενη χώρα, ακολουθούµενη από την Κίνα µε 388, την
Ιταλία µε 78, τη Ισπανία µε 48, και την Ταϊβάν και την Αυστρία µε 46 εταιρίες η
καθεµία. Σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες, το 40% προερχόταν από το
εξωτερικό.
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Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ολοκλήρωση των δικτύων στην
Intersolar Europe
Τα βασικά θέµατα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και της
ολοκλήρωσης των δικτύων συνδυάστηκαν µε ένα ιδιαίτερα καλό αποτέλεσµα
στη φετινή διοργάνωση. Στον τοµέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
περισσότεροι από 140 διεθνείς εκθέτες φέτος παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα
προϊόντα και λύσεις που κυµαίνονται από µικρά συστήµατα αποθήκευσης
µπαταρίας µέσω συνδυασµών διαφορετικών συστηµάτων αποθήκευσης µε
κυψέλες καυσίµου έως µεγάλες λύσεις αποθήκευσης για τη βιοµηχανία και το
εµπόριο.
Η παγκόσµια ενεργειακή ΦΒ ειδική έκθεση, η οποία επικεντρώθηκε στα
θέµατα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την ολοκλήρωση των
δικτύων, παρουσίασε όλο το φάσµα των διαθέσιµων τεχνολογιών. Εκτός από
την έκθεση, εξειδικευµένες παρουσιάσεις και συζητήσεις στο ειδικό
εκθεσιακό forum παρουσίασαν πολύ µεγάλη συµµετοχή και αναπτύσσοντας
πολλές συζητήσεις για το µέλλον της κάθε τεχνολογίας.
Τεράστια πλήθη στην ειδική έκθεση φωτοβολταϊκών συστήµατων & Ε-mobility
Φέτος, η νέα ειδική έκθεση φωτοβολταϊκών και E-Mobility συγκέντρωσε
ιδιαίτερη προσοχή. Χιλιάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τους
συνδυασµούς των φωτοβολταϊκών carports, τους σταθµούς φόρτισης και τα
state-of-the-art ηλεκτρικά οχήµατα που εµφανίστηκαν στην Intersolar Europe
στον υπαίθριο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου του Μονάχου. Μαζί µε συνολικά
11 εταίρους, η έκθεση κατέδειξε τις τελευταίες τεχνολογικές προδιαγραφές
και τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη µελλοντική Ε-mobility.
Τα test drives σε µια σειρά οχηµάτων από e-ποδήλατα µέχρι roadsters
ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα.
Ολόκληρο το ηλιακό θερµικό φάσµα
Η Intersolar Europe παρουσίασε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις σε όλους
τους τοµείς της βιοµηχανίας ηλιακής θερµικής τεχνολογίας: από την ηλιακή
παραγωγή θερµότητας για βιοµηχανικές διεργασίες παραγωγής µέσα από
καινοτόµες ιδέες θέρµανσης έως µεγάλες ηλιακές θερµικές εγκαταστάσεις.
Το νέο θέµα της θέρµανσης µε ηλιακή ενέργεια, σε αντίθεση µε τη χρήση
θερµικών ηλιακών τεχνολογιών, αποτέλεσε επίσης αντικείµενο µεγάλης
συζήτησης στην έκθεση, και επισηµάνθηκε ως µέρος του συνεδρίου και των
συνοδευτικών προγραµµάτων.
Η γερµανική Ένωση Ηλιακής Βιοµηχανίας (BSW Solar), ο αποκλειστικός
συνεργάτης της Intersolar Europe, παρείχε πληροφορίες σχετικά µε την
ανάπτυξη της ηλιακής θερµικής αγοράς. Ο σύλλογος παρουσίασε τη νέα
µελέτη του Ηλιακού- Θερµικού χάρτη εξέλιξης στο πλαίσιο της έκθεσης
σχηµατίζοντας µια θετική εικόνα: Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, η
γερµανική αγορά ηλιακών θερµικών συστηµάτων έχει τη δυνατότητα να
αυξηθεί έως και επτά φορές µέχρι το 2030, ενώ ο αριθµός των θέσεων
εργασίας στον τοµέα αυτό θα µπορούσε να διπλασιαστεί ήδη από το 2020.
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Τα ΒΡΑΒΕΙΑ Intersolar γιορτάζουν την 5η επέτειο
Στις 13 Ιουνίου τα ΒΡΑΒΕΙΑ Intersolar παρουσιάστηκαν για πέµπτη συνεχή
χρονιά. Το ∆ιεθνές βραβείο της ηλιακής βιοµηχανίας αποτίνει φόρο τιµής σε
εταιρίες, προϊόντα και υπηρεσίες στις κατηγορίες Φωτοβολταϊκά, ΗλιακήΘερµική τεχνολογία και τεχνολογίες παραγωγής φωτοβολταϊκών. Το βραβείο
τεχνολογίας απονεµήθηκε σε εννέα εταιρίες, σε επίσηµη τελετή, µε τρεις
νικητές σε κάθε κατηγορία.
Οι νικητές για το 2012 ήταν MBJ Services GmbH, Αµβούργο, Γερµανία,
SolarEdge Technologies GmbH, Grasbrunn, Γερµανία, Solon Corporation,
Tucson, ΗΠΑ, Soltigua - Laterizi Gambettola SRL, Gambettola, Ιταλία, Tigi Ltd,
Petah Tikva, Ισραήλ, TVP Solar SA , Γενεύη, Ελβετία, Isra Surface Vision GmbH,
Herten, Γερµανία, Pasan SA, Neuchâtel, Ελβετία, και Gebr. Schmid GmbH,
Freudenstadt, Γερµανία, σε συνεργασία µε Schott Solar AG.
∆ιεθνείς εµπειρογνώµονες ανταποκρίθηκαν στο Συνέδριο Intersolar Europe
Το Συνέδριο Intersolar Europe πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε την Intersolar
Europe το διάστηµα 11 - 14 Ιουνίου 2012, στη ICM –∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Μονάχου. Φέτος, περίπου 400 οµιλητές και 2.000 συµµετέχοντες πήραν
µέρος στη συνάντηση διεθνών εµπειρογνωµόνων από ολόκληρο τον κλάδο.
Τα κυριότερα σηµεία του φετινού συνεδρίου ήταν τα θέµατα της
σταθερότητας του δικτύου,οι State-of-the-art τεχνολογίες αποθήκευσης και
τα µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκά πάρκα. Στον τοµέα των θερµικών ηλιακών
τεχνολογιών, τα θέµατα των µεθόδων παραγωγής θερµότητας, ηλιακής
ψύξης και θέρµανσης συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένα άλλο
βασικό θέµα της φετινής διοργάνωσης ήταν οι διεθνείς αγορές και η
µελλοντική τους ανάπτυξη. Αρκετές συνεδρίες για µεµονωµένες αγορές σε
όλο τον κόσµο πραγµατοποιήθηκαν σε όλο το συνέδριο,
συµπεριλαµβανοµένης της Ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου
µε τίτλο Παγκόσµιες Αγορές ΦΒ. Παράλληλα µε τα συνέδρια, τις ηµερίδες και
τα σεµινάρια, µια σειρά από εκδηλώσεις δικτύωσης κάλεσαν τους
συµµετέχοντες να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες µε διεθνείς
εµπειρογνώµονες.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏
INTERSOLAR EUROPE 2012

Η SMA Solar Technology AG παρουσιάστηκε στην έκθεση Intersolar Europe
2012 τόσο καινοτόµος όσο ποτέ.
Με την παρουσίαση πολυάριθµων καινοτόµων λύσεων για τον ενεργειακό
εφοδιασµό του µέλλοντος, η εταιρία SMA Solar Technology AG (SMA)
επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά την τεχνολογική της υπεροχή στο πλαίσιο
της έκθεσης Intersolar Europe 2012. Εκτός από την έξυπνη διαχείριση
ενέργειας κατοικιών σε εδραιωµένες αγορές φωτοβολταϊκών, προβλήθηκαν
επίσης λύσεις στον τοµέα της ενεργειακής διαχείρισης εγκαταστάσεων
µεγάλης κλίµακας σε νέες αγορές. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του
κοινού, στο περίπου 1.000 τετραγωνικών µέτρων εκθεσιακό περίπτερο της
SMA, ήταν ο νέος µετατροπέας Sunny Boy 5000 Smart Energy, ο πρώτος
φωτοβολταϊκός µετατροπέας επιτοίχιας εγκατάστασης µε ενσωµατωµένο
συσσωρευτή.
Έξυπνη διαχείριση ενέργειας για τον ενεργειακό εφοδιασµό του µέλλοντος
«Η έξυπνη διαχείρισης ενέργειας, η οποία χρονίζει αυτόµατα την παραγωγή
και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί το κλειδί για τον
αποκεντρωµένο ενεργειακό εφοδιασµό µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του
µέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίες καινοτόµες τεχνολογίες
συσσωρευτών και όργανα πρόβλεψης. Με το σύστηµα SMA Smart Home
έχουµε υλοποιήσει σήµερα κιόλας τη δική µας λύση και την παρουσιάσαµε για
πρώτη φορά στο εξειδικευµένο κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης Intersolar»,
δηλώνει ο Roland Grebe, Chief Technology Officer της SMA. Αναπόσπαστο
τµήµα του συστήµατος SMA Smart Home είναι ο µετατροπέας Sunny Boy 5000
Smart Energy. Η συσκευή συνδυάζει για πρώτη φορά έναν υψηλής ποιότητας,
σύγχρονο φωτοβολταϊκό µετατροπέα µε εξαιρετικό βαθµό απόδοσης και ένα
σύστηµα συσσωρευτή σε ένα συµπαγές περίβληµα επιτοίχιας εγκατάστασης.
Ο ενσωµατωµένος συσσωρευτής ιόντων λιθίου διαθέτει ωφέλιµη
χωρητικότητα περίπου δύο κιλοβατωρών. Αυτή η χωρητικότητα καθιστά
δυνατό τον οικονοµικά βέλτιστο τρόπο λειτουργίας: οι µεγαλύτεροι
συσσωρευτές µπορούν να αξιοποιούνται πλήρως µόνο σε ηµέρες υψηλής
απόδοσης, ενώ ο συγκριτικά µικρός συσσωρευτής αυξάνει καθ' όλη σχεδόν τη
διάρκεια του έτους το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης κατά έως και 30%. Εφόσον
συνδυαστεί µε το SMA Sunny Home Manager, το οποίο ελέγχει µε έξυπνο
τρόπο τους ηλεκτρικούς καταναλωτές της κατοικίας βάσει προβλέψεων
ηλιοφάνειας από το SMA Sunny Portal, εξασφαλίζεται η περαιτέρω
βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης
ανεξαρτητοποιείται ακόµη περισσότερο από τον πάροχο ηλεκτρικού
ρεύµατος, αλλά και από τις αυξανόµενες τιµές ενέργειας. Η κυκλοφορία του
Sunny Boy 5000 Smart Energy στην αγορά έχει προγραµµατιστεί για το 2013.
Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε επίσης ο νέος «µικρός» Sunny Tripower που
η SMA παρουσίασε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έκθεσης Intersolar.
Ο τριφασικός µετατροπέας εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες
ισχύος από 5 kW έως 9 kW ενώ χάρη στο σύστηµα Optiflex και στον ασύµµετρο
πολλαπλό ανιχνευτή σηµείου µέγιστης ισχύος (MPP) είναι εξαιρετικά
ευέλικτος. Επιπλέον διαθέτει ενσωµατωµένη λειτουργία διαχείρισης δικτύου
και επιτρέπει την τροφοδοσία αέργου ισχύος. Οι πρώτες συσκευές
αναµένονται το τελευταίο τρίµηνο του 2012.
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Λύσεις για νέες αγορές
Υψηλή απόδοση παρέχει επίσης ο νέος µετατροπέας SMA Sunny Central
900CP XT. Ο κεντρικός µετατροπέας υψηλής απόδοσης ενδείκνυται για
απευθείας χρήση σε υπαίθριους χώρους χάρη στο ανθεκτικό εξωτερικό του
περίβληµα και έχει δοκιµαστεί εκτενώς και σε αντίξοες συνθήκες.
∆ιακρίνεται για το µεγάλο εύρος τάσης εισόδου, τις ολοκληρωµένες
λειτουργίες διαχείρισης δικτύου και τη σαφώς µειωµένη ειδική τιµή ισχύος
του. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο νέος Sunny Central 900CP XT εξασφαλίζει
παγκοσµίως υψηλότερη απόδοση επένδυσης σε µεγάλης κλίµακας
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Η SMA προσφέρει επίσης, λύσεις για υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήµατα
ντίζελ για την τροφοδοσία βιοµηχανικών ηλεκτρικών καταναλωτών σε
αποµακρυσµένες περιοχές. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί ο SMA Fuel Save
Controller. Εξασφαλίζει την τροφοδοσία των φωτοβολταϊκών, ανάλογα µε τις
ανάγκες και την κατανοµή του φορτίου και παραγωγής. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
το δίκτυο λειτουργεί αξιόπιστα και σταθερά ακόµη και µε υψηλά ποσοστά
φωτοβολταϊκής ενέργειας. Το κόστος παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας
είναι ήδη σαφώς χαµηλότερο σε σύγκριση µε την ενέργεια από
ντιζελοκινητήρες, ιδίως σε χώρες µε υψηλή ηλιοφάνεια. Με τη βοήθεια της
τεχνολογίας αιχµής συστηµάτων και συσσωρευτών της SMA µπορεί να
ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίµου. Σε συνδυασµό µε το Fuel Save
Controller, οι µετατροπείς της SMA υποστηρίζουν ολοκληρωµένες λειτουργίες
ενεργειακής διαχείρισης. Η τεχνολογία συστηµάτων της SMA είναι
δοµοστοιχειωτά επεκτάσιµη και µπορεί να προσαρµόζεται στις ανάγκες της
λειτουργίας της εγκατάστασης µε την αυξανόµενη κατανάλωση.
Η SMA υπολογίζει για τον τοµέα αυτό µια αυξανόµενη ετήσια ζήτηση της
τάξεως των 5 GW.
«Η SMA διαθέτει άριστες προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές του φωτοβολταϊκού κλάδου. Με την
ολοκληρωµένη προσέγγισή µας για τη διαχείριση ενέργειας του µέλλοντος
αλλά και µε τις καινοτόµες λύσεις µας για κάθε τοµέα και εφαρµογή του
φωτοβολταϊκού κλάδου, επιβεβαιώνουµε για ακόµα µια φορά τον ηγετικό µας
ρόλο στον κλάδο, στο πλαίσιο της έκθεσης Intersolar Europe 2012. Αυτό
αντανακλούν επίσης τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια των επισκεπτών του
εκθεσιακού µας περιπτέρου», δηλώνει ο Roland Grebe.
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 1,7 δισ. ευρώ το 2011. Η εταιρία εδρεύει στο Niestetal της Γερµανίας και
δραστηριοποιείται σε 20 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Ο όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί
περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης,
παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για
κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος. Το
φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για αυτόνοµα δίκτυα. 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. 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 τα έτη 2010 και 2011 κατέκτησε την
πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to Work».

περισσότερες πληροφορίες

Εκπρόσωπος Τύπου:
Susanne Henkel
Για περισσότερες
πληροφορίες στην Ελλάδα:
Βίκυ Ζερβούδη
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ENGAIA A.E.
¡∂√ º/µ ¶∞ƒ∫√ ™∆√ ¡√ª√ πø∞¡¡π¡ø¡
™À¡√§π∫∏™ π™ÃÀ√™ 352KW

Η ENGAIA A.E. συνεχίζει δυναµικά και το δεύτερο τρίµηνο του 2012 µε πάρκα
αλλά και οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια. Το Μάιο η εταιρία ανέλαβε την κατασκευή πάρκου συνολικής
ισχύος 352kW στο Νοµό Ιωαννίνων για λογαριασµό της K&P ENERGY. Η ENGAIA
µε την τεχνογνωσία και την εµπειρία που διαθέτει έχει πραγµατοποιήσει ήδη
ένα σηµαντικό αριθµό έργων στα Ιωάννινα, συνολικής ισχύος 400kW.
Η αξιοπιστία, η έµφαση στην ποιότητα και οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις των
έργων που έχει υλοποιήσει η ENGAIA στα Ιωάννινα, οι οποίες πλησίασαν τις
1700kWh/kWp κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, οδήγησαν τους µετόχους της
K&P ENERGY να εµπιστευτούν για ακόµη µία φορά την ENGAIA για την
υλοποίηση της επένδυσης τους. Η νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα
αποτελείται από πολυκρυσταλλικά φ/β πάνελ Canadian Solar CS6P-250P,
ονοµαστικής ισχύος 250Wp, τριφασικούς µετατροπείς SMA Sunny Tripower
17000TL και βάσεις στήριξης της Alumil µε πασσαλόµπηξη. Σηµαντική επίσης
θα είναι και η συνδροµή του πάρκου στην προστασία του περιβάλλοντος
καθώς το περιβαλλοντικό όφελος της εγκατάστασης αναµένεται να ξεπεράσει
κατά µέσο όρο τις 510ΜWh/έτος «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. H ENGAIA
µε κύριο µέληµα την µέγιστη ικανοποίηση του πελάτη κατασκευάζει έργα
υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας τα οποία επιτυγχάνουν αποδεδειγµένα
κορυφαίες αποδόσεις στην παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια.

ALUPLAST
∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ ∆∏™ GEZE
Έχοντας ως δεδοµένο ότι οι εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ειδικά τα τελευταία
χρόνια είναι ραγδαίες και γίνονται ιδιαίτερα αισθητές (βλέπε π.χ. ενεργειακή
πιστοποίηση κτιρίων, αειφόρος ανάπτυξη, Green Building, ηλιακή ενέργεια
και φωτοβολταϊκά), η GEZE Austria διοργανώνει τακτικές αρχιτεκτονικές
ηµερίδες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Στις 17 Μαΐου 2012 είχε σειρά η
Αθήνα, όπου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου INTERCONTINENTAL,
η GEZE µε την συµµετοχή της ALUPLAST διοργάνωσε µε επιτυχία µία
ενηµερωτική ηµερίδα µε ένα καλό µείγµα από επιστηµονικές και τεχνικές
παρουσιάσεις. Συγκεκριµένα, τα βασικά θέµατα της ηµερίδας ήταν: ο
ελληνικός κανονισµός πυροπροστασίας και η ανάγκη αναθεώρησης των
προτύπων, οι αυτοµατισµοί και τα πρότυπα σε εξόδους διαφυγής, και οι
θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές επιδόσεις των κουφωµάτων και η
πιστοποίηση και σήµανση CE. Οι εταιρίες ALUPLAST και GEZE θα ήθελαν να
ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους εισηγητές της ηµερίδας για την πολύτιµη
συνδροµή τους. Ήταν τιµή µας να ακούσουµε τόσο ενδιαφέρουσες και
χρήσιµες πληροφορίες από δύο καταξιωµένους καθηγητές στην Πολυτεχνική
Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τον κ. Τζεκάκη
Εµµανουήλ, καθηγητή τµήµατος αρχιτεκτόνων και τον κ. Παπαϊωάννου
Κυριάκο, επίτιµο καθηγητή τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης,
ευχαριστούµε τον κόσµο για την συµµετοχή του στην Ηµερίδα. Η παρουσία
του, επικροτεί τη συνέχιση της προσπάθειας για συνεχή ενηµέρωση.
36
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CONERGY -TÜV RHEINLAND
¶∞°∫√™ªπ∞ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ °π∞
∆∏¡ ¶π™∆√¶√π∏™∏ ª∂°∞§ø¡ º/µ
∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡

Στη µοναδική παγκοσµίως συνεργασία για την πιστοποίηση µεγάλων Φ/Β
εγκαταστάσεων προχώρησαν η Conergy και η TÜV Rheinland, µε στόχο όλες οι
Φ/Β εγκαταστάσεις να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται σύµφωνα µε τα
πρότυπα της κορυφαίας παγκοσµίως εταιρείας υπηρεσιών ελέγχου στον
τοµέα των φωτοβολταϊκών.
Η Conergy εφαρµόζει υψηλά κριτήρια ποιότητας κατά το σχεδιασµό και την
υλοποίηση µιας Φ/Β εγκατάστασης, και εκτός των ελέγχων ασφαλείας,
λαµβάνει υπόψη της και τις ακριβείς µετρήσεις απόδοσης κατά την έναρξη
λειτουργίας του σταθµού. Αυτός ο πλήρης και λεπτοµερής έλεγχος ασφάλειας
και ποιότητας εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις για τους πελάτες και µέγιστη
ασφάλεια µακροπρόθεσµα.
«Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός πως η Conergy είναι η πρώτη εταιρία
παγκοσµίως που προχωρά σε µια τέτοια συνεργασία µε την TÜV Rheinland»,
δήλωσε ο Heinz-Peter Tienken, Αντιπρόεδρος του τµήµατος Global Large
Projects (GLP) της Conergy. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιβεβαιώνεται,
από το κορυφαίο παγκοσµίως ινστιτούτο ελέγχου και δοκιµών στον τοµέα της
ηλιακής ενέργειας, πως τα πρότυπα ποιότητας της Conergy τόσο στο
σχεδιασµό όσο και στην εγκατάσταση υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίπεδα που
επικρατούν γενικά στη βιοµηχανία και ότι οι πελάτες µας προχωρούν σε µια
απόλυτα ασφαλή επένδυση µε όλο τον εξοπλισµό από την ίδια πηγή».
«Είναι η πρώτη φορά στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας που
πραγµατοποιείται έλεγχος µε την εµπειρία µας και πιστοποιούνται µεγάλες
Φ/Β εγκαταστάσεις της Conergy σύµφωνα µε τα δικά µας πρότυπα», είπε ο
Wilhelm Vaaßen, Επικεφαλής του Solar Energy Assessment Centre της TÜV
Rheinland. «Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους επενδυτές τη µέγιστη
δυνατή ασφάλεια και διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων. Με αυτή τη
συνεργασία, ανοίγουµε νέους δρόµους προκειµένου να προωθήσουµε την
έννοια της υψηλής ποιότητας και να προσεγγίσουµε το τραπεζικό ενδιαφέρον
για µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις µε έναν πιο ολοκληρωµένο τρόπο».

περισσότερες πληροφορίες

CONERGY
Μεταλινού Ασπασία
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Ασφάλεια και ποιότητα στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη θέση σε
λειτουργία
Πριν ακόµη από την έναρξη των εργασιών, οι µηχανικοί της Conergy ελέγχουν
λεπτοµερώς τοσχεδιασµό και τις τεχνικές µελέτες όλων των µεγάλων έργων
στον κόσµο στα πλαίσια µιας σχετικής εσωτερικής διαδικασίας (τελική
ανασκόπηση µελετών). Στη φάση της κατασκευής, οµάδα εµπειρογνωµόνων
πραγµατοποιεί επανειληµµένους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας στο χώρο
της εγκατάστασης. Εκτός από τους ελέγχους απόδοσης, η Conergy προχωρά
και σε ελέγχους ασφαλείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε τα
ισχύοντα πρότυπα και τα αυστηρά κριτήρια της TÜV Rheinland. Στα στοιχεία
που εξετάζονται περιλαµβάνονται η ποιότητα των προσοµοιώσεων απόδοσης,
η αξιοπιστία και η ανάλυση σκοπιµότητας των παραµέτρων του σχεδιασµού
της εγκατάστασης, η ανάλυση της καταλληλότητας των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν όσον αφορά στην ποιότητα, στην ασφάλεια, στη διάρκεια
ζωής και στην απόδοση του έργου καθώς και η ποιότητα των εργασιών για την

∂π¢∏™∂π™

υλοποίηση της εγκατάστασης. Όλα αυτά υποστηρίζονται από
εκτενείς µετρήσεις που πραγµατοποιούνται στο χώρο της
εγκατάστασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη διαδικασία
παραλαβής του έργου και τη λήψη µέτρων που τίθενται σε
εφαρµογή προκειµένου να διασφαλιστεί η παραγωγή κατά τη
διάρκεια λειτουργίας. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη
συντήρηση και τη δυνατότητα επαναληπτικών ελέγχων από την
TÜV Rheinland.
Στρατηγική επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει η Conergy
«Η Conergy διαθέτει ήδη ένα αρκετά ευρύ χαρτοφυλάκιο
υπηρεσιών που περιλαµβάνει από τον σχεδιασµό της
εγκατάστασης, την κατασκευή, τις υπηρεσίες ασφάλειας και
εγγύησης ως και πιστοποιήσεις και εκπαίδευση από την TÜV
Rheinland, όλα από µία πηγή», δήλωσε ο Alexander Gorski, COO
της Conergy. «Και αυτό είναι µόνο η αρχή. Σκοπεύουµε να
εµπλουτίσουµε ακόµα περισσότερο την γκάµα των υπηρεσιών
που προσφέρουµε. Μαζί µε τα ολοκληρωµένα Φ/Β συστήµατα,
θα παρουσιάσουµε τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες που
προσφέρουµε στην έκθεση Intersolar στο Μόναχο αυτή την
εβδοµάδα.
TÜV Rheinland: παγκόσµιο δίκτυο για την ασφάλεια και την
ποιότητα στον τοµέα των φωτοβολταϊκών
Με τη νέα αυτή συνεργασία, η TÜV Rheinland επεκτείνει
περεταίρω την µακρόχρονη παρουσία της στον κλάδο των
φωτοβολταϊκών. Το 1995, ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών
ελέγχου στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας άρχισε να προσφέρει
τη δυνατότητα τεχνικών ελέγχων των φωτοβολταϊκών
εξαρτηµάτων σε εργαστήριο. Σήµερα, το δίκτυο των
εµπειρογνωµόνων της TÜV Rheinland για τον τοµέα των
φωτοβολταϊκών περιλαµβάνει 300 ειδικούς σε 7 εργαστήρια σε
όλο τον κόσµο. Ως παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον έλεγχο
και την πιστοποίηση Φ/Β γεννητριών, η TÜV Rheinland
λειτουργεί εργαστήρια δοκιµών στις περιοχές Bangalore (Ινδία),
Gyeongsan (Κορέα), Cologne (Γερµανία), Shanghai (Κίνα),
Taichung (Ταϊβάν), Tempe (ΗΠΑ) και Yokohama (Ιαπωνία). Οι
ειδικοί δεν ελέγχουν µόνο Φ/Β γεννήτριες και εξαρτήµατα,
αναπτύσσουν νέες µεθόδους δοκιµών και παίρνουν µέρος στην
έρευνα και στην ανάπτυξη έργων για την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας. Σε παγκόσµιο επίπεδο, το δίκτυο των
εµπειρογνωµόνων συµµετέχει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
µεγάλων έργων µε ισχύ µεγαλύτερη των 100MWp σε πολλές
χώρες.
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SABO S.A.
¡∂∞ ∂ƒ°∞

11 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ
100Kw Μονοαξονικά Tracker βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και
σύνδεσης µε την ∆ΕΗ στην Αµφίκλεια Φθιώτιδας.
Στα Οινόφυτα Βοιωτίας ένα έργο των 200kW µε Σταθερές Βάσεις SABO
είναι σε στάδιο υλοποίησης.
Στη Λιβαδειά Βοιωτίας, έργο 100kW µε σταθερές Βάσεις, έργο 100kW στην
Αγία Τριάδα Μώλου και άλλο ένα στο Λιδωρίκι Φωκίδας βρίσκονται αυτή τη
στιγµή σε εξέλιξη.
Στην περιοχή της Ερέτριας υλοποιείται έργο των 100kW µε σταθερές
Βάσεις SABO, ενώ στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας υλοποιείται ακόµα ένα
αγροτικό πάρκο µε σταθερές βάσεις.
4 αγροτικά πάρκα µε χρηµατοδότηση µέσω ATE LEASING
1 στην περιοχή της Πελοποννήσου, στο Παναρίτη Ναυπλίου των 100kW
1 στην περιοχή της Πελοποννήσου, στο Σκοτεινή Αργολίδας των 100kW
1 στην περιοχή της Ροδόπης, στην Πόρπη Κοµοτηνής των 100kW
1 στην περιοχή της Φθιώτιδας, στην περιοχή της Αµφίκλειας των 100kW
Τα παραπάνω έργα συνολικής ισχύος 1,2MW θα έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο
της ∆ΕΗ και θα αρχίσουν να παράγουν σταδιακά από το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου.

περισσότερες πληροφορίες

SABO
Marilyn Kapsali
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2012
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
1. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 50 KW ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΜΕ ∆ΙΑΞΟΝΙΚΑ TRACKER SABO SA, 1 TRACKER 100M2 KAI 3 TRACKERS
80M2, PANELS JINKO JΚΜ 240Ρ-60 & INVERTER DANFOSS TLX PRO.
2. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 20 KW ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ,
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ SABO SA, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ, PANELS JINKO JΚΜ
240Ρ-60 & INVERTER SIEMENS SINVERT PVM.
3. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 50 KW ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ,
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ SABO SA, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ, PANELS JINKO JΚΜ
240Ρ-60 & INVERTER SIEMENS SINVERT PVM.
4. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100 KW ΣΤOΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕ 7 ∆ΙΑΞΟΝΙΚΑ TRACKER ΤΩΝ 100Μ2 ΤΗΣ SABO SA, PANELS JINKO JΚΜ
240Ρ-60 & INVERTER DANFOSS TLX PRO.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ
1. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100 KW ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΜΕ 7 ∆ΙΑΞΟΝΙΚΑ TRACKER ΤΩΝ 100Μ2 ΤΗΣ SABO SA, PANELS JINKO JΚΜ
240Ρ-60 & INVERTER DANFOSS TLX PRO.
2. Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100 KW ΣΤΟΝ ΑΙΓΕΙΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΜΕ 7 ∆ΙΑΞΟΝΙΚΑ TRACKER ΤΩΝ 100Μ2 ΤΗΣ SABO SA, PANELS JINKO JΚΜ
240Ρ-60 & INVERTER DANFOSS TLX PRO.
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ALUPLAST & SYNCO
™∆ƒ∞∆∏°π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ™∆ƒ√º∏
™∆∏¡ ∫∞π¡√∆√ªπ∞ ¢À√ ∏°∂∆π∫ø¡
∂∆∞πƒπø¡ ™∆√¡ ∫§∞¢√ ∆√À ™À¡£∂∆π∫√À
∫√Àºøª∞∆√™

Μόνο εκείνος που δεν αντιστέκεται στις απαραίτητες αλλαγές, αλλά
αντιθέτως τις αναγνωρίζει εγκαίρως, παραµένει στην άκρως ανταγωνιστική
αγορά. Η αφοσιωµένη εργασία και µια συνεχής θέληση για ανάπτυξη, ένωσαν
τις δύο ηγετικές εταιρίες του κλάδου των συνθετικών κουφωµάτων ALUPLAST
& SYNCO, µε στόχο την εξασφάλιση και επέκταση της τρέχουσας θέσης τους
στην αγορά.
Η επισφράγιση της νέας στρατηγικής συνεργασίας, έγινε στις 16 Μαΐου 2012
στο ATHENS ATRIUM PALACE στην Αθήνα, µε την από κοινού διοργάνωση
εκπαιδευτικής ηµερίδας.
Βασικά θέµατα ήταν:
a) Η γνωριµία µε την ALUPLAST και η παρουσίαση της πλήρους γκάµας των
συστηµάτων της, µε επίκεντρο το καινοτόµο, κορυφαίας τεχνολογίας
σύστηµα ENERGETO, που χρησιµοποιεί την συγκόλληση των φύλλων του
κουφώµατος µε τον υαλοπίνακα (bonding inside) και καταργεί την
ενίσχυση σιδήρου σε κάσα και φύλλο (powerdur inside) κατεβάζοντας τον
συντελεστή θερµοµόνωσης Uf στο 0,94 W/m2K. Ενώ µε την έγχυση ειδικού
αφρού στους εσωτερικούς θαλάµους του κουφώµατος (foam inside)
επιτυγχάνεται µια άνευ σύγκρισης τιµή Uw έως 0,60 W/m2K.
Β) Η παρουσίαση της έρευνας αγοράς κουφωµάτων στην ελληνική αγορά που
διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της ALUPLAST και η από κοινού χάραξη
ανάπτυξη στρατηγικής Marketing, από τον κ. Σάββα Τσαλουχίδη, Σύµβουλο
Επιχειρήσεων και Καθηγητή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing, τον
οποίο ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την πολύτιµη συνδροµή του.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν από την πλευρά της SYNCO, οι ιδιοκτήτες
κύριοι Χαλκίδης Μπάµπης και Τέκος Γρηγόρης, οι διευθυντές παραγωγής και
υπεύθυνοι πωλήσεων, καθώς και οι συνεργάτες της εταιρίας σε όλη την
Ελλάδα. Ενώ από την πλευρά της ALUPLAST ήταν παρόντες, ο κ. Ανδρέας
∆ερβίσης, εµπορικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο µε τους
συνεργάτες του, καθώς και ο κ. Franz Nimmrichter, υπεύθυνος για τις αγορές
της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, από την ALUPLAST Austria.
Η ένωση των δυνάµεων αυτών των δύο εταιριών έχει σαν κοινό στόχο τη
δηµιουργία και παραγωγή ενός καινοτόµου ποιοτικού κουφώµατος
απαράµιλλης τεχνολογικής υπεροχής για το ελληνικό σπίτι. Το σύστηµα
ENERGETO παρέχει ιδιαίτερα χαµηλούς συντελεστές θερµοµόνωσης και
ηχοµόνωσης, αλλά και την µέγιστη ασφάλεια (WK2) και κατά συνέπεια
ευχάριστη ατµόσφαιρα που καθορίζει την ποιότητα διαµονής της οικίας.

περισσότερες πληροφορίες

ALUPLAST
Ευαγγελία Γκουτσιοκώστα
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CONERGY
º/µ ¶∞ƒ∫√ 50MWP ™∆√ ¶∞∫π™∆∞¡

Tις δυνάµεις της µε την εταιρία Ensunt, υπεύθυνη ανάπτυξης έργων (project
developer), ενώνει η Conergy για την υλοποίηση φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης συνολικής ισχύος 50 MWp για λογαριασµό της Αµερικανικής
DACC Power Generation Company Limited (DPGCL). Μετά την ολοκλήρωση
του, το συγκεκριµένο έργο θα αποτελεί τη µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο Πακιστάν, ένα έργο ορόσηµο για ολόκληρη τη Μέση
Ανατολή και την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού. Η Φ/Β εγκατάσταση θα
πραγµατοποιηθεί στο Bahawalpur στην περιοχή Cholistan και ανήκει στη
DPGCL και στην Πακιστανική Κυβέρνηση. Η Conergy θα είναι υπεύθυνη για την
παροχή του Φ/Β εξοπλισµού, το σχεδιασµό και τη µελέτη του φωτοβολταϊκού
πάρκου.
Ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην
παροχή ρεύµατος για τον πληθυσµό του Πακιστάν και να καταστεί η χώρα
λιγότερο ευάλωτη σε διακοπές ρεύµατος. Εξαιτίας της έλλειψης ενέργειας
στο Πακιστάν, περιοχές της χώρας συχνά µένουν χωρίς ρεύµα έως και 18 ώρες
την ηµέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη παραγωγικότητα,
οικονοµική αστάθεια και κοινωνικές αναταραχές. Η Κυβέρνηση της χώρας
ανταποκρινόµενη στην υφιστάµενη κατάσταση κατάργησε τους εισαγωγικούς
δασµούς σε Φ/Β συστήµατα δηµιουργώντας έτσι κίνητρα για επενδύσεις στην
ηλιακή ενέργεια. Με 8-9 ώρες ηλιοφάνειας ανά ηµέρα και ετήσιες τιµές
ηλιακής ακτινοβολίας πάνω από 1.700 kWh/m2, οι κλιµατολογικές συνθήκες
στο Πακιστάν είναι ιδανικές

περισσότερες πληροφορίες

CONERGY
Μεταλινού Ασπασία

SinAn – Ν. Κορέα
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Ο Φ/Β σταθµός ο οποίος θα περιλαµβάνει 210.000 φωτοβολταϊκές γεννήτριες
Conergy PowerPlus τοποθετηµένες σε βάσεις στήριξης Conergy SolarLinea,
µετά την ολοκλήρωσή του, θα παράγει περισσότερες από 78 GWh καθαρής
ενέργειας ετησίως. Περισσότεροι από 140 κεντρικοί µετατροπείς Conergy IPG
300C θα τροφοδοτούν το δίκτυο του Πακιστάν, παρέχοντας ενέργεια σε
περίπου 30.500 νοικοκυριά. Εκτός όµως από τα νοικοκυριά, από τη Φ/Β αυτή
εγκατάσταση επωφελείται και η γεωργία καθώς η παραγόµενη από την Φ/Β
εγκατάσταση ενέργεια θα χρησιµοποιείται για τη λειτουργία των αντλιών
νερού στα χωράφια και τις καλλιέργειες.

∂π¢∏™∂π™

Ο κ. Doug Melvin, Πρόεδρος της DPGCL, δήλωσε: «Το Φ/Β έργο των 50MWp
αποτελεί το µεγαλύτερο ηλιακό έργο για την κυβέρνηση του Πακιστάν. Επί
του παρόντος, η περιοχή είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη από
υδροηλεκτρικούς σταθµούς ως πηγή ενέργειας. Το αποτέλεσµα είναι να
υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,
διακοπές ρεύµατος και πολλές ελλείψεις. Σε απάντηση στα αιτήµατα του
Προέδρου, ο Πρωθυπουργός και το υπουργικό συµβούλιο εργάζονται για την
πρόληψη της έλλειψης ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα µια καθαρή
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, οικονοµικά βιώσιµη που θα δηµιουργήσει
ταυτόχρονα θέσεις εργασίας στο Πακιστάν».
Η DPGCL και η Ensunt συνεργάζονται µε την Conergy για να βοηθήσουν την
κυβέρνηση του Πακιστάν να ανταποκρίθεί στις ανάγκες των ανθρώπων,
αµβλύνοντας ταυτόχρονα τις ελλείψεις ενέργειας σε ολόκληρο το Πακιστάν.
Ο Marc Lohoff, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Conergy και CSO της
Conergy Asia Pacific & Americas δήλωσε: «Αυτό το έργο αποτελεί ορόσηµο για
την Conergy και την οµάδα της στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό δείχνει
ότι κατέχουµε πολύ καλή θέση στις αγορές της Ασίας και οι επενδυτές µας
εµπιστεύονται για τόσο σηµαντικά έργα κυρίως για αυτά που δίνουν έµφαση
στην ποιότητα και στη µακρόχρονη εµπειρία. Οι προοπτικές στο Πακιστάν
είναι µεγάλες: επί του παρόντος, µόνο το 63 τοις εκατό του συνολικού
πληθυσµού της χώρας τροφοδοτείται µε ρεύµα. Λόγω του αποκεντρωµένου
χαρακτήρα αυτής της µορφής ενέργειας και τα υψηλά επίπεδα ηλιακής
ακτινοβολίας, η ηλιακή ενέργεια είναι ιδανική για να κλείσει αυτό το «κενό»
και να παρέχει στον πληθυσµό ασφαλή, καθαρή και οικονοµικά προσιτή
ενέργεια. Ταυτόχρονα, η ηλιακή ενέργεια µπορεί να υποστηρίξει την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας».

Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας προϊόντων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β
Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην προµήθεια,
το σχεδιασµό, τη µελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει
ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά
µερίδια κατά την πενταετία 2007-2011. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει
προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 1,6 GWp παγκοσµίως, ενώ έχει
υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 600 ΜWp.

Tarp - Γερµανία

Rinconada - Χιλή

∆ράµα - Ελλάδα
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Econ3: κ. Γιάννη η ENGAIA αποτελεί µια καταξιωµένη δύναµη στον τοµέα
κατασκευής Φ/Β πάρκων και µονάδων. Τι θεωρείτε ότι συνέβαλε σε αυτή τη
δυναµική εξέλιξη της εταιρίας σας;

Γιάννης Αλέξανδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Engaia A.E.

Γιάννης Αλέξανδρος: Η σύλληψη και δηµιουργία της ENGAIA ως εγκαταστάτη
έργων ΑΠΕ µε ειδίκευση στα Φ/Β έγινε στις αρχές του 2007. Σε ένα
διαφορετικό περιβάλλον τότε ως προς τις τεχνολογίες αυτές, θεωρήσαµε πως
υπήρχε απαίτηση ύπαρξης στην αγορά µίας εταιρίας η οποία θα είχε ως αρχή
την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης µε έργα υψηλής τεχνογνωσίας και το
προφίλ των ανθρώπων που κλήθηκαν να υποστηρίξουν αυτό το στόχο
δηµιουργούσαν την προϋπόθεση για κάτι τέτοιο. Αυτή η πολιτική αξιών δεν
άλλαξε από τότε έως σήµερα και πεποίθησή µου είναι πως αυτό
αναγνωρίστηκε από τους επενδυτές που στην πορεία µας εµπιστεύτηκαν τα
έργα τους. Σήµερα, η εταιρία έχει να επιδείξει πλέον ένα από τα µεγαλύτερα
χαρτοφυλάκια εγκαταστάσεων σε αριθµητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
τεχνολογικής διαφοροποίησης, ενώ αποτελεί για εµένα προσωπική χαρά και
καταξίωση, το γεγονός ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος των νέων εγκαταστάσεων
έρχονται από πελάτες που επιστρέφουν ή από συστάσεις τους. Ίσως θα
έπρεπε να επαναλάβω επίσης κάτι που έχει κοινοποιηθεί ευρέως· τα έργα
µας, συγκρινόµενα από τα ανοιχτά δεδοµένα των λογισµικών
παρακολούθησης µε αντίστοιχα όµοιά τους στο γεωγραφικό χώρο της Βόρειας
Ελλάδας, συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες παραγωγές οπότε και αυξάνουν,
πολλές φορές ιδιαίτερα αισθητά, τις χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις των
αντίστοιχων επενδύσεων. Προφανώς αυτό δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή
µόνιµη απόρροια του «µικροκλίµατος». Πιστεύω πως µία επίσκεψη στους
χώρους σχεδιασµού και υλοποίησης των έργων –γραφεία ή εργοτάξια- µπορεί
να αιτιολογήσει καλύτερα αυτό το δεδοµένο.
Econ3: Ποιες είναι οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει ακολουθήσει η
ENGAIA, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες για
εγκατάσταση Φ/Β µονάδων;
Γιάννης Αλέξανδρος: Από την πρώτη στιγµή της εταιρικής µας οργάνωσης,
υπήρχε η συνείδηση πως το πολυτιµότερο κεφάλαιο που µπορεί να αναδείξει
τις αξίες της εταιρίας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Ο κύριος κορµός
ανάπτυξης της ENGAIA, βασίστηκε στο αξίωµα αυτό. Σήµερα απασχολείται
στην εταιρία ένας µεγάλος και διαρκώς αυξανόµενος αριθµός νέων κυρίως
ανθρώπων, που καλύπτει µία µεγάλη γκάµα ειδικοτήτων και µοιράζονται σε
ένα εκτενές οργανόγραµµα µε οριζόντια κατανοµή αρµοδιοτήτων και στόχο
την επιµέρους βελτιστοποίηση του εκάστοτε σταδίου υλοποίησης ενός έργου
από εξειδικευµένα τµήµατα. Αποτέλεσµα αυτής της δοµής είναι η διεύρυνση
του βεληνεκούς και της ποσότητας των έργων που µπορούν να αναληφθούν.
Με τον τρόπο αυτό, υλοποιούνται σήµερα επενδύσεις σε ολόκληρο τον χώρο
της ελληνικής επικράτειας ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η ENGAIA είναι από
τις λίγες εταιρίες του κλάδου που αναλαµβάνει από µικρά οικιακά έργα µε
πλήθος αναφορών στο ενεργητικό της, έως και εγκαταστάσεις µεγέθους MW
– χαρακτηριστική είναι και η πρόσφατη έναρξη υλοποίησης έργου 1 MW σε
βιοµηχανική στέγη.
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Σε επίπεδο υποδοµών, πρόσφατα επεκταθήκαµε σε ένα χώρο γραφείων
500τ.µ. και 2000τ.µ. logistics και παραγωγής Η/Μ πινάκων στη ΒΙ.ΠΕ. της
Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η ENGAIA υποστηρίζει και υποστηρίζεται
από ένα διαρκώς διευρυνόµενο δίκτυο µόνιµων συνεργατών σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια.
Econ3: Θεωρείτε ότι ο χώρος των ΑΠΕ και ειδικότερα των Φ/Β έχει κορεστεί
επιχειρηµατικά; Σε ποιον βαθµό έχει πληγεί από τις αρνητικές οικονοµικές
εξελίξεις;
Γιάννης Αλέξανδρος: Είναι γεγονός πως στο χώρο µας πλέον ενεργοποιείται
ένα µεγάλο πλήθος ειδικοτήτων, δυστυχώς ξένο πολλές φορές ως προς τη
φύση αυτής της δραστηριότητας. Υπό κανονικές συνθήκες κάτι τέτοιο δεν θα
συνέβαινε, πρωτίστως διότι δεν θα υπήρχε η διάθεση πολλών να ασχοληθούν
µε κάτι το οποίο είναι ξένο ως προς τη µέχρι πρότινος ενασχόλησή τους και
δευτερευόντως, ο κορεσµός που επήλθε, θα αποµάκρυνε την εισχώρηση
περισσοτέρων, κάτι που φαίνεται πως δεν συµβαίνει σε αυτή τη συγκυρία.
Ενώ είναι εύλογο οι παρούσες συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική αγορά να
οδηγούν κάποιον να ασχοληθεί µε την «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών», σε
πολλές περιπτώσεις αυτό τείνει να οδηγήσει στην αλλοτρίωση του κλάδου που
είχε ξεκινήσει µε αρκετά καλύτερες προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά
βέβαια, ο χώρος µας έχει να επιδείξει µία πολύ σηµαντική ανάπτυξη σε
παγκόσµιο επίπεδο µε αξιοσηµείωτες διακρίσεις: Ήµασταν η 10η χώρα
παγκοσµίως σε συνολική ισχύ εγκαταστάσεων το 2011 και αυτό αποτελεί
µεγάλη καταξίωση µίας χώρας σε οικονοµική κρίση και µε τον τραπεζικό της
κλάδο να διαθέτει ελάχιστες δυνατότητες χρηµατοδότησης. Αυτή η αναπτυξιακή
ροπή είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί θεσµικά ώστε να µην
επιβραδυνθεί ή ακόµη χειρότερα διακοπεί, διαταράσσοντας παράλληλα όλες
τις γνωστές ευνοϊκές συνέπειες της στην οικονοµία.
Econ3: Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και
εξέλιξη της ENGAIA;
Γιάννης Αλέξανδρος: Η ENGAIA αυτή τη στιγµή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
µίας ευρύτερης σειράς δραστηριοτήτων. Πέραν της υλοποίησης έργων, η
εταιρία επεκτάθηκε στη δηµιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου παραγωγής
πιστοποιηµένων Η/Μ πινάκων και στην λειτουργία ενός πρωτοποριακού
control room µόνιµης παρακολούθησης όλων των εγκαταστάσεών της, µε
µεγάλα συγκριτικά οφέλη των επενδυτών Φ/Β Πάρκων στη διαχείριση τους.
∆ιαχρονικά, επεκταθήκαµε σε δηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών µε
άλλους µεγάλους οµίλους µε στόχο την αµοιβαία υποστήριξη και δηµιουργία
οικονοµιών κλίµακας ενώ πρόσφατα, προχωρήσαµε στην ανάπτυξη επενδύσεων
σε διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ και τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων και προϊόντων σε συνεργασία µε συµβουλευτική εταιρία και εταιρία
διαχείρισης επενδύσεων του οµίλου µας, ECOERA GROUP. Η καταξίωση µας ως
µία από τις «Strongest Companies in Greece» το 2011 και η εµπιστοσύνη που
απολαµβάνει η ENGAIA από τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, αποτελεί µία
επιπρόσθετη διασφάλιση και κίνητρο για περαιτέρω κινήσεις που
προετοιµάζουµε αυτή την περίοδο.
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Το δεύτερο µέρος, υπό το συντονισµό του κ. Τζεκάκη Εµµανουήλ καθηγητή
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, επικεντρώθηκε γύρω από τις «Α.Π.Ε &
Θερµοπροσόψεις made in Greece». Οι οµιλητές µε ιδιαίτερα
εµπεριστατωµένες παρουσιάσεις καθήλωσαν το κοινό, το οποίο ενηµερώθηκε
γύρω από τις πιστοποιήσεις και τον έλεγχο των φωτοβολταϊκών πάρκων, τα
ελληνικά συστήµατα εξωτερικής θερµοπρόσοψης, τις εφαρµογές των
Φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε Βιοµηχανικά κτίρια και πάρκα, τις βάσεις
στήριξης Φ/Β πλαισίων καθώς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά τους.

∆οµαζινάκης Φίλιππος, Γεωργιάδου
Έλλη, Τζεκάκης Εµµανουήλ,
Καστανάκης Μανώλης

Στο τέλος της Ηµερίδας παρουσιάστηκαν από τον κ. Τζεκάκη συµπεράσµατα
σχετικά µε τα όσα τέθηκαν γύρω από τον ελληνικό ενεργειακό χώρο και τις
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του.
Xορηγοί: ALUMIL, ALUMINCO, Marmoline, SILCIO, Stel Solar
Υποστηρικτές: Ανέλιξη, CLOCK WORK, EXALCO, GREEN BANKING - ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ΡΙΖΑΚΟΣ
Οργάνωση: ECON3, PROFILGROUP, HELEXPO EnergyTech- Energyland

Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος, Μακρής Λεωνίδας,
Χατζηδηµητρίου Παναγιώτης,
Προβολισιάνος Σπύρος,
Μπιρµπουτσούκης Γεώργιος

Χορηγός επικοινωνίας: Eπιπλέον

ALUMIL

ALUMINCO

Marmoline

SILCIO

Stel Solar

CLOCK WORK

EXALCO

GREEN BANKING - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

ΡΙΖΑΚΟΣ
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
ALUMIL
GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD
ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.
Γ.Κ ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ
DPHELLAS
PLUS ENERGY LAB
ALTEC SOLARTECHNIK HELLAS
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
KEBE
NANODOMI®
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ALUMIL

Νέο σύστηµα S700

ALUMIL

Το σύστηµα S700 εκπροσωπεί τη νέα γενιά αναβαθµισµένων συστηµάτων της
Alumil δίνοντας λύσεις υψηλού τεχνολογικού και ποιοτικού επιπέδου στην
σύγχρονη κατοικία. Ο minimal σχεδιασµός και το πλήθος καινοτοµιών που
ενσωµατώνει το καθιστούν ιδανικό για την κάλυψη πολύ µεγάλων ανοιγµάτων
χαρίζοντας στο χώρο άπλετο φυσικό φως και αίσθηση ελευθερίας.
Το συρόµενο σύστηµα S700 προσφέρει:
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση
• Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεµοπερατότητα
• Κορυφαία λειτουργικότητα και για «βαριές» κατασκευές
• Μοναδική κύλιση σε επίπεδο οδηγό, χαµηλού ύψους, για κάθε συνδυασµό
συροµένου κουφώµατος.
• Βέλτιστη στεγάνωση για χωνευτά κουφώµατα
• Η κοµψότερη λύση για τηλεχειριζόµενο συρόµενο-ανασηκούµενο
κούφωµα
• Minimal και πρωτοποριακό σχεδιασµό
• Πρωτότυπες λύσεις για νέες εντυπωσιακές κατασκευές
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Πλάτος φύλλου: 70 mm
• Ύψος κάσας: 28 mm
• Ύψος φύλλου: 84 mm
• Πλάτος γάντζου (µεσαία τοµή): 47 mm
• Ανύψωση και κύλιση µε µηχανισµό βαρέως τύπου: έως και 400 kg
• Πάχος υάλωσης: έως και 32 mm
• Κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σηµείων
• Θερµοµόνωση EN ISO 10077 2: Uw= 1,3 W/m2k
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GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD

Ηγετικός ρόλος στις Α.Π.Ε.

GLOBAL ENERGY
SOLUTIONS LTD
Η «GLOBAL-ENERGY Solutions
Ltd» είναι µία από τις
παλαιότερες εταιρίες στο
χώρο των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας στην
Ελλάδα, ιδρύθηκε τον Ιούλιο
του 2006 και έχει υλοποιήσει
πάνω από 15 MW σε όλη την
Ελλάδα. Έχει µεγάλη
εµπειρία στην κατασκευή
φωτοβολταϊκών σταθµών,
αλλά και συστηµάτων
ηλιοθερµίας και γεωθερµίας,
καθώς και στην ενεργειακή
αναβάθµιση κτιρίων, όπου
απασχολεί δικά της
συνεργεία. Είναι
πιστοποιηµένη βάσει του
προτύπου ISO 9001:2008 και
είναι µέλος του Συνδέσµου
Εταιριών Φωτοβολταϊκών,
του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, του
Ελληνογερµανικού
Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου και του
Ελληνοκινεζικού
Επιµελητηρίου.

H GLOBAL-ENERGY SOLUTIONS Ltd αποτελεί µια από τις πιο µεγάλες εταιρίες
στο χώρο των φωτοβολταϊκών, έχοντας υλοποιήσει µε επιτυχία ένα πλήθος
επαγγελµατικών και οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών (πάρκων και
οικιακών εγκαταστάσεων) δίνοντας έµφαση στην άµεση εξυπηρέτηση των
πελατών της αλλά και στην πλήρη τεχνική υποστήριξή τους.
Αυτή τη στιγµή έχει υπό κατασκευή 20 ηλιακά πάρκα συνολικής ισχύος 2,1
MW, µε ηλιοπαρακολουθητές (trackers), σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Έβρο,
Κοµοτηνή, Πιερία, Πέλλα, Κοζάνη, Σέρρες και Ροδόπη. Σχετικά µε τα οικιακά
συστήµατα, αυτό το διάστηµα κατασκευάζει έργα συνολικής ισχύος 110 KW σε
περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κοµοτηνής, του Κιλκίς, της Καβάλας, της
Αλεξανδρούπολης και της Καλαµάτας, ενώ έχει υλοποιήσει πάνω από 110
οικιακά φωτοβολταϊκά σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες στέγες µε κεραµίδια,
µε πλάκα (δώµα), µε πάνελ βιοµηχανικού τύπου, µε ενσωµάτωση χωρίς
κεραµίδια, µε υψηλές αποδόσεις πάνω από 15166,20 kWh (τα 10 kW
βρίσκονται στην περιοχή του Νοµού Πιερίας).
Υψηλές αποδόσεις οικιακών φωτοβολταϊκών
Οι παρακάτω πίνακες αναφέρονται σε οικιακό φωτοβολταϊκό σύστηµα που
κατασκεύασε η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd πριν από 14 µήνες. Η ισχύς του
εν λόγω συστήµατος της εταιρίας, είναι 9,87 kW και αποτελείται από 42
φωτοβολταϊκά πλαίσια ονοµαστικής ισχύος 235 W, για τα οποία απαιτείται
καθαρή επιφάνεια 80 τ.µ. για κεραµοσκεπή ή 100-140 τ.µ. για δώµα (πλάκαταράτσα). Όπως µπορείτε να δείτε, το σύστηµα παράγει 14.969 kWh, κάτι που
µεταφράζεται σε ετήσιο εισόδηµα 7.409 ευρώ. Τέλος, ο οικιακός
εγκαταστάτης θα έχει χρηµατικό όφελος σε βάθος 25ετίας, ύψους 153.030
ευρώ (µε εγγυηµένη τιµή αγοράς στα 0,495 ευρώ/kWh).
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Τεχνογνωσία και στους Trackers
Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχει τοποθετήσει περισσότερους από 9
τύπους ηλιοπαρακολουθητών (trackers) σε εγκαταστάσεις, σε περισσότερα
από 95 έργα. Στην πράξη, η εύστοχη τοποθέτηση των εν λόγω συστηµάτων
αυξάνει κατακόρυφα τις αποδόσεις, όπως για παράδειγµα συνέβη µε έργο
της εταιρίας στην περιοχή του Κιλκίς, όπου εγκαταστάθηκε σύστηµα µε
ηλιοπαρακολουθητές 2 αξόνων, το οποίο παράγει 2.234,5 kWh/kW.
Αντίστοιχη υψηλή απόδοση (2.157 kWh/kW) έχει σηµειώσει και σύστηµα µε
Tracker µονού άξονα στην περιοχή του Νοµού Φωκίδας. Επίσης, η εταιρία έχει
υλοποιήσει πλήθος έργων µε σταθερές βάσεις, µε θεµελίωση µε
πελµατοδοκούς, και µε τη µέθοδο της πασαλόµπηξης και µπετοπήξης, σε
διάφορα εδάφη µε χώµα, πέτρα, βράχους, κτλ. Για την κατασκευή των έργων
της, η GLOBAL-ENERGY Solutions συνεργάζεται µε κορυφαίες (γερµανικέςευρωπαϊκές-αµερικάνικες-κινέζικες) σε ποιότητα και απόδοση εταιρίες
παγκοσµίως.
Οι συγκεκριµένες διαθέτουν 10ετή εγγύηση προϊόντος για τα Φ/Β πλαίσια,
5ετή εγγύηση προϊόντος για τους αντιστροφείς µε δυνατότητα επέκτασης έως
και 25 έτη και για τα συστήµατα βάσεων στήριξης έως και 20 έτη.
Με έµφαση στη συνέπεια
Η GLOBAL-ENERGY Solutions αναλαµβάνει να υλοποιήσει κάθε έργο
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθµού σε γήπεδο, σε βιοµηχανική στέγη και
σε οικιακή στέγη, µε βάση το όφελος του πελάτη. Επίσης, η εταιρία είναι
µέλος του οίκου αξιολόγησης D&B D-U-N-S Registered, µέσω του φορέα ICAP
Group, που πιστοποιεί την φερεγγυότητα της εταιρίας µας στις διεθνείς
συναλλαγές της. Σχετικά µε το After Sales Service που παρέχεται, ανάλογα µε
την τοποθεσία, οι τεχνικοί της εταιρίας προτείνουν και το αντίστοιχο
πρόγραµµα συντήρησης, ώστε το σύστηµα σας να έχει την καλύτερη δυνατή
απόδοση. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης, πραγµατοποιείται
έλεγχος παραγωγής, ηλεκτρικών συνδέσεων και καλωδίων, συσφίξεις των
βάσεων, µετρήσεις αντίστασης καλωδίων, αντικεραυνικής προστασίας και
γείωσης.

περισσότερες πληροφορίες

GLOBAL ENERGY
Γκινενιώτης Μιχαήλ
Σύµβουλος Πωλήσεων
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ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

Αυτόµατα συστήµατα εισόδων

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

Η εταιρία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. µετά από πολύχρονη συνεργασία µε την εταιρία FAAC
SpA Ιταλίας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε την
αποκλειστική διανοµή όλων των προιόντων FAAC για την Ελλάδα & την
Κύπρο.
Η εταιρία FAAC SpA µε καταξιωµένη παρουσία σε παγκόσµιο επίπεδο από το
1965, κατασκευάζει Αυτόµατα Συστήµατα Εισόδων για κατοικίες, εµπορικούς
& βιοµηχανικούς χώρους:
1. Αυλόπορτες
• Ανοιγόµενες πόρτες µε µπράτσο (Swing gates)
• Ανοιγόµενες πόρτες µε ενδοδαπέδιο µηχανισµό (Swing gates)
• Συρόµενες πόρτες (Sliding gates)
2.Γκαραζόπορτες
• Σπαστές (Sectional doors)
• Μονοκόµατες (Up & Over doors)
3.Ρολλά (Rolling shutters)
4.Πτυσόµενες πόρτες (Folding doors)
5.Μπάρες (Barriers)
6.Ενδοδαπέδια µπάρα ελεγχόµενης πρόσβασης (City Bollard)
7. Αυτόµατες συρόµενες και ανοιγόµενες γυάλινες πόρτες
Η εταιρία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. βρίσκεται στη διάθεσή σας για προµήθεια και τεχνική
υποστήριξη όλων των παραπάνω µηχανισµών σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο.
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Γ.Κ ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

Το θερµοµονωτικό υλικό του µέλλοντος ονοµάζεται Neopor®

Γ.Κ ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

Το Neopor® είναι προϊόν έντονης έρευνας της BASF® και αποτελεί ένα
καινοτόµο υλικό ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου. Έχει ασηµένιο γκρι χρώµα και
προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένη θερµοµονωτική απόδοση σε σχέση µε τα
συµβατικά θερµοµονωτικά υλικά.
Στο Neopor® τα µικροσκοπικά µόρια γραφίτη που περιέχονται κατά 3% στη
σύνθεσή του, λειτουργούν σαν ανακλαστήρες που εµποδίζουν τη µετάδοση
θερµότητας µέσω ακτινοβολίας, επιτρέποντας µόνο στη µεταφορά να
συµβάλει στην απώλεια θερµότητας. Η προσθήκη γραφίτη, ο οποίος
περιέχεται και στα µολύβια που χρησιµοποιούµε καθηµερινά, µειώνει έως
20% το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ, επιτρέποντας τη χρήση
µικρότερου πάχους µονωτικού ή τη χρήση ίδιου πάχους κάνοντας 20%
καλύτερη θερµοµόνωση.
Σήµερα η BASF® διευρύνει τη γκάµα του Neopor® µε µία νέα Α’ ύλη το
Neopor® Plus, το οποίο έχει εµπλουτίσει µε γραφίτη σε µεγαλύτερη
περιεκτικότητα. Σαν αποτέλεσµα το Neopor® Plus έχει ακόµη χαµηλότερο
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ και κάνει ακόµη καλύτερη
θερµοµόνωση.
Οι θερµοµονωτικές πλάκες από Neopor® όπως και από EPS περιέχουν 98%
κατ’ όγκο αέρα µέσα σε κλειστές κυψέλες πολυστυρενίου και γι’ αυτό είναι
φιλικές προς το περιβάλλον. Ο ακίνητος αέρας έχει λ 0,027 W / mK και αυτό
αποτελεί το κάτω όριο στο λ που µπορούν να πετύχουν θερµοµονωτικά υλικά
φιλικά προς το περιβάλλον που εγκλωβίζουν αέρα µέσα σε κλειστές κυψέλες
και όχι άλλα διογκωτικά αέρια. Με την έρευνα της BASF κάθε µέρα
πλησιάζουµε όλο και πιο πολύ αυτό το όριο.
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Το Neopor® Plus επιτυγχάνει λd 0,030 W / mK ανεξάρτητα από το πάχος της
πλάκας, σε σχέση µε τα υπόλοιπα θερµοµονωτικά υλικά που περιέχουν
άνθρακα ή γραφίτη.
Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ καινοτοµεί για άλλη µία φορά στο χώρο της µόνωσης
φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Α΄ ύλη της BASF®, Neopor® Plus
µε την οποία ανέπτυξε τρεις νέες σειρές θερµοµονωτικών πλακών οι οποίες
καλύπτουν όλο το φάσµα των εφαρµογών της µόνωσης, πάντα µε συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λd = 0,030 W / mK:
• Neopor Plus+ ΤΗP EPS 100, Εµπλουτισµένες γραφιτούχες θερµοµονωτικές
πλάκες από πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, µε ή
χωρίς πατούρες, για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων
• Neopor Plus+ ΤΗP EPS 200, Εµπλουτισµένες γραφιτούχες θερµοµονωτικές
πλάκες από πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, µε ή
χωρίς πατούρες, για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων, στη ζώνη
στεγάνωσης
• Neoplak TX-TT ΕPS 100, Εµπλουτισµένες γραφιτούχες θερµοµονωτικές
πλάκες από πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, για
διπλές τοιχοποιίες, συµβατικά δώµατα και κεκλιµένες στέγες
• Neoplak BT EPS 150, Εµπλουτισµένες γραφιτούχες θερµοµονωτικές πλάκες
από πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, για στοιχεία
από σκυρόδεµα
• Neoplak ΑΜ EPS 200, Εµπλουτισµένες γραφιτούχες θερµοµονωτικές πλάκες
από πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, για
ανεστραµµένα δώµατα
• Neotetto EPS 150, Σύστηµα µόνωσης κεραµοσκεπών, Στρωτήρες κεραµιδιών
ρωµαϊκού τύπου από εµπλουτισµένο γραφιτούχο πρεσσαριστό
αυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο, ειδικοί για µόνωση ξύλινων
στεγών και στεγών από µπετόν
Η εταιρία Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ είναι εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης της BASF
για την Ελλάδα. Χρησιµοποιεί τις α’ ύλες Neopor, Peripor & Neopor Plus της
BASF για να παράγει εξαιρετικής ποιότητας θερµοµονωτικά προϊόντα
∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου EPS στις παραγωγικές της µονάδες στην ΒΙ.ΠΕ.
Λαµίας και ΒΙΟ.ΠΑ. Αχαρνών, τα οποία διακινεί µέσω των αποθηκών της στις
Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Λαµία σε όλη την Ελλάδα. Τα προϊόντα της Γ.Κ.
ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ παράγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 13163, ΕΤΑG 004, EN
13499 & EN 14933 και διαθέτουν σήµανση CE από τον Γερµανικό φορέα
πιστοποίησης GSH/RAL.
H εταιρία έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον αυστηρό δρόµο πιστοποίησης για
τα προϊόντα της, ο οποίος σηµαίνει ότι εκπρόσωπος του φορέα επιθεωρεί
ετησίως τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και επιλέγει δείγµατα
από το χώρο παραγωγής, τα οποία σφραγίζει και αποστέλλει στο
κοινοποιηµένο εργαστήριο του προς µέτρηση και όχι τον έλεγχο σε
εργαστήριο µια φορά κάθε 5 χρόνια. Η επιµονή της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ στην
ποιότητα και την τεχνική κατάρτιση την έχει κάνει έναν από τους
σηµαντικότερους συνεργάτες της BASF στην Ελλάδα.
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DPHELLAS

Μια επιχειρηµατική ένωση που δείχνει το µέλλον

DPHELLAS

Η έλλειψη µεγάλων, πλέον, πρωταγωνιστών στα κατασκευαστικά αλουµινίου,
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για νέους ηγέτες. Η DPHellas (∆ίκτυο
Προµηθευτική Α.Ε) δίνει τις βάσεις και θέτει τις νέες αρχές στον υπό ριζική
ανανέωση χώρο των κατασκευών αλουµινίου, µέσα απο την πρωτοποριακή,
για την Ελλάδα, δοµή του κοινοπρακτικoύ επιχειρείν.
Η DPHellas είναι η επιχειρηµατική ένωση µεγάλου αριθµού επιλεγµένων
κατασκευαστικών, που µε όµοιες αρχές και κοινή επιδίωξη για ισχυροποίηση
στην αγορά θέτει και εφαρµόζει κοινές πρακτικές για σταθερότητα και
ευηµερία.
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα προς τους πελάτες της διέπονται απο τους
καλύτερους όρους στην αγορά καθώς αυτό γίνεται εφικτό µέσα απο την
µέγιστη υποστήριξη των προµηθευτών της και το µεγάλο φάσµα τεχνικών
δραστηριοτήτων και γνωστικών αντικειµένων των µελών αλλά και την όρεξη
τους για ουσιαστική συνεισφορά στην φόρµουλα κόστους-ποιότητας στις
κατασκευές.
Κατασκευές αλουµινίου, εφαρµογές γυαλιού, διαµόρφωση σιδήρου,
φωτοβολταϊκά στοιχεία και κατασκευές υποστήριξης ενέργειεας, δοµικά
µεταλικά στοιχεία, ειδικές κατασκευές κατά περίπτωση, βιοκλιµατικές
κατασκευές, είναι τα βασικά προϊόντα πέραν των ολοκληρωµένων ποιοτικά
υπηρεσιών που συνοδεύονται πάντα απο το υψηλό επίπεδο ποιότητας, το CE
στα προϊόντα, την πιστοποίηση ISO στους κατασκευαστές.
«Το όραµα που κινεί την DPHellas είναι η δηµιουργία µιας δυναµικής εταιρίας
η οποία µε βάση τις αρχές του υγειούς επιχειρείν και των υψηλών επιπέδου
υπηρεσιών να γίνει ο µηχανισµός αµοιβαίου ωφέλους και η κινητήρια δύναµη
των εµπλεκοµένων µερών. Το πρώτο κριτήριο της επιτυχούς φιλοσοφίας µας
ορίζει οτι η κάθε µια εµπορική συναλλαγή να είναι τόσο καλή ώστε όλα τα
µέρη να επιθυµούν να την επαναλάβουν στο µέλλον», αναφέρει ο Γενικός
∆ιευθυντής της εταιρίας, κ. Πετρίδης Ηλίας.
Το ευρύ δίκτυο της DPHellas βασίζεται σε κλειστό αριθµό εταιριών που
συµµετέχουν σε αυτήν, τηρώντας τις γεωγραφικές αναλογίες της χώρας. Ένα
κατασκευαστικό-µέλος υπάρχει σε κάθε νοµό της χώρας, µε µοναδική
εξαίρεση τον νοµό Αττικής µε 6 επιλεγµένα µε αυστηρά κριτήρια σηµεία
πώλησης & τεχνικής υποστήριξης, 2 στον νοµό Θεσσαλονίκης και σε
επιλεγµένα νησιά των ∆ωδεκανήσων και του Αιγαίου.
Για την DPHellas, κανένα έργο δεν είναι µεγάλο. Στο σύνολο του το δίκτυο της
αποτελεί το µεγαλύτερο κατασκευαστικό στην Ελλάδα, από κάθε άποψη.
Έχοντας µεγάλες παραγωγικές ικανότητες, τεχνολογικό εξοπλισµό τελευταίας
τεχνολογίας, αµέτρητα πραµγατοποιηµένα έργα, τεχνικούς συµβούλους και
µηχανικούς µε εξαιρετική εµπειρία για το κάθε έργο ξεχωριστά, είναι σε θέση
να φέρει εις πέρας το κάθε έργο όπως του αρµόζει, για να είναι και µεγάλο!
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PLUS ENERGY LAB

Σχεδιασµός και κατασκευή Passive Houses

PLUS ENERGY LAB

Η Plus Energy LAB ειδικεύεται στον σχεδιασµό και την κατασκευή κτηρίων
Χαµηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης, Παθητικών Κτηρίων (Passive House)
αλλά και Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Zero Energy Homes ZEH) καθώς επίσης και στην αναβάθµιση υφιστάµενων ενεργοβόρων κτηρίων
σε κτήρια Χαµηλής ή Μηδενικής Κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα νέα πρότυπα
κατασκευής όπως αυτά ορίζονται από τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Plus Energy LAB συνεργάζεται µε έµπειρους, πλήρως καταρτισµένους και
πιστοποιηµένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους κλπ µε µεγάλη
εµπειρία στην κατασκευή Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό.
Μαζί αναπτύσσουµε και προσφέρουµε ολοκληρωµένες, αξιόπιστες και
αποτελεσµατικές λύσεις για κάθε είδους κτήριο όπως κατοικίες µόνιµες ή
εξοχικές, κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, εµπορικά και βιοµηχανικά κτήρια
κ.α.
Στόχος µας είναι η δηµιουργία µιας νέας γενιάς κτηρίων µε κύριο όφελος τόσο
στην µείωση και κατάργηση του κόστους που αφορά στην κατανάλωση
ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, στη ψύξη, στη θέρµανση και στο ζεστό
νερό όσο και στην µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα και στην θετική
συµβολή στο περιβάλλον.
Παρουσίαση Μεθόδων Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Πράσινων και
Αειφόρων Κτηρίων
Η ιστορία της αξιολόγησης και πιστοποίησης των Πράσινων και Αειφόρων
Κτηρίων ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια στην Αγγλία. Την πρωτοπορία στον
τοµέα αυτό την έχει το Βρετανικό σύστηµα που ονοµάζεται BREEAΜ (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method). Στην συνέχεια
αναπτύχθηκαν και άλλες µέθοδοι και σε άλλες χώρες για την αξιολόγηση πιστοποίηση των κτηρίων. Ενδεικτικά αναφέρω τα πιο γνωστά που είναι το
LEED (Η.Π.Α.), το DGNB (Γερµανία), το Green Star (Αυστραλία).
Ο κύριος άξονας των πιστοποιήσεων αυτών είναι το τρίπτυχο «σχεδιασµός–
κατασκευή – χρήση» τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της
εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και της οικολογίας. Για να πιστοποιηθεί ένα
κτήριο θα πρέπει να έχει µία αξιόλογη βαθµολογία σε θέµατα που αφορούν
στην εξοικονόµηση της ενέργειας, τη σωστή διαχείριση του νερού, τη σωστή
διαχείριση των αποβλήτων, τη χρήση πράσινων υλικών, την ελαχιστοποίηση
της ρύπανσης που προκαλείται κατά την διάρκεια της κατασκευής, την
ελαχιστοποίηση του αποτυπώµατος άνθρακα κατά την µεταφορά των υλικών
αλλά και την οικολογία.
Εξετάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται από τα
Συµβούλια Πράσινων Κτηρίων (Green Building Councils – GBC’s) σε διάφορα
κράτη, τουλάχιστον 20 από αυτά σε σύνολο 84 έχουν αναπτύξει τις δικές τους
µεθόδους – συστήµατα αξιολόγησης - πιστοποίησης. Από την άλλη, οι χώρες
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που δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα δικά τους συστήµατα αξιολόγησηςπιστοποίησης ή δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµα την διαδικασία αυτή, έχουν
«υιοθετήσει» ένα ή και περισσότερα από τα υπάρχοντα συστήµατα
προσαρµόζοντας τα στα δεδοµένα της κάθε χώρας. Αρκετές από τις χώρες
που έχουν αναπτύξει τα δικά τους συστήµατα αειφορίας των κτηρίων, έχουν
προχωρήσει λίγο παρακάτω από την αρχική ιδέα και έχουν δηµιουργήσει και
συστήµατα πιστοποίησης συµβατών – πράσινων προϊόντων κατάλληλα για την
κατασκευή των κτηρίων. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι Green Building Product
Certification Scheme το οποίο ανέπτυξε το Συµβούλιο Πράσινων Κτηρίων της
Σιγκαπούρης το 2010.
Ανάλυση των πιο γνωστών και διαδεδοµένων συστηµάτων πιστοποίησης κατά
χρονολογική σειρά.
BREEAM - Το Βρετανικό σύστηµα αξιολόγησης – πιστοποίησης αειφόρων
κτηρίων BREEAΜ (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 1990. Κύριος
στόχος του ήταν και είναι να µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε είδους κτήριο,
είτε πρόκειται για κατοικία, είτε πρόκειται για επαγγελµατικό χώρο. Σαφώς
και είναι από τα πλέον επιτυχηµένα, καθώς χρησιµοποιείται σε κάθε είδους
κατασκευή σχεδόν σε όλον τον κόσµο. Τα τελευταία 22 χρόνια, όσα δηλαδή
υφίσταται το σύστηµα αυτό, έχουν πιστοποιηθεί περισσότερα από 200.000
κτήρια κάθε είδους. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα το υπάρχον
σύστηµα αναβαθµίζεται έτσι ώστε να είναι συµβατό µε τα νέα δεδοµένα που
προκύπτουν στο κατασκευαστικό κλάδο. Στην Ελλάδα µόνο ένα project, ένα
συγκρότηµα πολυκατοικιών βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης για να
πιστοποιηθεί κατά BREEAM.
LEED - To LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι το
προϊόν που ανέπτυξε το Αµερικανικό Συµβούλιο Πράσινων Κτηρίων (USGBC)
το 1998. Όπως και το BREEAM, έτσι και το LEED έχει εφαρµογή σε κάθε
είδους κτήριο είτε είναι κατοικίες είτε επαγγελµατικοί χώροι, είτε είναι
καινούργια - υπό κατασκευή αλλά και σε υφιστάµενα ή υπό
ανακαίνιση/αναβάθµιση. Όπως και στην περίπτωση του BREEAM, έτσι και το
LEED έτυχε θετικής αποδοχής σε πολλές χώρες όπως ο Καναδάς, η Ινδία, η
Ιταλία, η Σερβία κ.α. Αξίζει να αναφέρουµε πως στη Σερβία ένα ιδιαίτερης
σηµασίας project βρίσκεται στη διαδικασίας της αρχικής αξιολόγησης
(σχεδιασµός) µε στόχο να πιστοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση σου ως LEED
Platinum. Αφορά στην κατασκευή ενός υπερσύγχρονου ΙΤ Park – IT University
25.000 τµ. Μέχρι στιγµής έχουν πιστοποιηθεί κατά LEED περίπου 8.500
κτήρια, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα ήδη
τέσσερα projects έχουν υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση κατά LEED.
Green Start - Το σύστηµα αξιολόγησης - πιστοποίησης Green Star
αναπτύχθηκε από το Συµβούλιο Πράσινου Κτηρίου της Αυστραλίας (GBCA)
πριν από 10 χρόνια το 2002, συνδυάζοντας τις βασικές αρχές του LEED και του
BREEAM. Το σύστηµα αξιολόγησης – πιστοποίησης της Αυστραλίας
εφαρµόζεται εκτός από την ίδια χώρα και στην Νέα Ζηλανδία αλλά και στη
Νότιο Αφρική όπου έγινε αποδεκτό πρόσφατα. Σύµφωνα µε τις αναφορές του
GBCA έχουν πιστοποιηθεί µε το σύστηµα αυτό περίπου 370 κτήρια.
DGNB - Το 2009 η Γερµανία ανέπτυξε και αυτή το δικό της σύστηµα
αξιολόγησης - πιστοποίησης µε την ονοµασία DGNB (Deutsche Gessellschaft
fur Nachhaltiges Bauen) το οποίο έχει γίνει αποδεκτό και σε άλλες χώρες
όπως η Ελβετία, η Αυστρία, η Ουγγαρία. Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί
περίπου 150 κτήρια όχι µόνο στην Γερµανία αλλά και στις γειτονικές της
χώρες. Το Ελληνικό Συµβούλιο Πράσινων Κτηρίων (ELGBC) έχει υπογράψει
σύµφωνο συνεργασίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των κτηρίων στην
Ελλάδα κατά DGNB.
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Σχεδιασµός και κατασκευή Passive Houses

ESTIMADA - Πριν 3 χρόνια, το 2009 αναπτύχθηκε και το σύστηµα αξιολόγησης
– πιστοποίησης κτηρίων µε την ονοµασία Estimada που ουσιαστικά είναι το
πρώτο που είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της Μέσης Ανατολής.
Ο κύριος στόχος του συστήµατος αυτού είναι να βοηθήσει τους
επαγγελµατίες του χώρου της κατασκευής αλλά και εκµετάλλευσης κτηρίων
στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής ώστε να είναι συµβατοί µε τις αρχές
της βιωσιµότητας και αειφορίας των κτηρίων. Το σύστηµα παρουσιάζει πολλές
διαφορές µε τα προαναφερθέντα τέσσερα συστήµατα. Επίσης δεν υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία για το πόσα κτήρια έχουν πιστοποιηθεί µέχρι στιγµής.
Πόσο κοστίζει η αξιολόγηση – πιστοποίηση κατά µέσο όρο
BREEAM: €1.460 - €4.570 (Ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του κτηρίου)
LEED: €1.800 - €21.600 (Ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του κτηρίου)
Green Star: €6.300 - €26.000 (Ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του
κτηρίου)
DGNB: €1.600 - €20.000 (Ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του κτηρίου)
Estimada: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

περισσότερες πληροφορίες

PLUS ENERGY
Alice Corovesi
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Προς το παρόν σε καµία χώρα, κανένα από αυτά τα συστήµατα αξιολόγησης –
πιστοποίησης δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι καθαρά θέµα ιδιωτικής
πρωτοβουλίας να προβεί σε αυτή τη διαδικασία ο ιδιοκτήτης του κάθε
ακινήτου, δίνοντας ουσιαστικά και πρακτικά ένα πιστοποιητικό στο κτήριο
του, εντάσσοντας το µε αυτόν τον τρόπο σε ένα παγκόσµιο οικοσύστηµα
κτηριακής αειφορίας.
Με αυτό τον τρόπο το κάθε ακίνητο αποκτά προστιθέµενη αξία και συµβάλλει
µε απτές αποδείξεις στην προστασία του περιβάλλοντος.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ALTEC SOLARTECHNIK HELLAS

Υπαίθρια φωτοβολταϊκά συστήµατα στήριξης επί εδάφους

ALTEC
SOLARTECHNIK
HELLAS

Mε µεγάλη επιτυχία και δυναµική ανταπόκριση από την ελληνική αγορά,
συνεχίζεται η προώθηση και εφαρµογή των συστηµάτων στήριξης της ALTEC
για Φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί εδάφους (Φωτοβολταϊκά πάρκα).
Οι επαγγελµατίες µελετητές, κατασκευαστές και εγκαταστάτες,
αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα των υλικών, την ωριµότητα του
συστήµατος κατασκευαστικά και εργονοµικά, αλλά και την ιδιαίτερα
ελκυστική τιµή των προϊόντων σε σχέση µε την ποιότητά τους,
ανταποκρίνονται δυναµικά και σταθερά αυξανόµενα στο κενό, το οποίο και
έρχονται να καλύψουν τα προϊόντα της ALTEC Solartechnik τόσο στα
συστήµατα επί αγρού, όσο και στα οικιακά συστήµατα στην Ελλάδα.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύει, ωριµάζοντας σε µέγεθος και δυναµική, αλλά
και βάσει των απαιτήσεων που έχει πλέον από τους προµηθευτές, συνεργάτες
και επαγγελµατίες της, ότι προσανατολίζεται έντονα στις „ποιοτικές“
συνεργασίες, αποµακρυνόµενη σταδιακά από την προτίµηση απλά στο
„φθηνότερο“ και οικονοµικότερο. Παράλληλα αναζητά υψηλή ποιότητα και
εργονοµία σε προσιτές τιµές και προσβλέπει στη µακροβιωσιµότητα των
υλικών, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν σε µακροπρόθεσµες
προσδοκίες και απαιτήσεις.
Εδώ λοιπόν εντοπίζεται και το κενό, το οποίο έρχεται να καλύψει µε την
παρουσία της η ALTEC Solartechnik, µέσα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα
της.
Με τα τρία τυποποιηµένα συστήµατα στήριξης επί εδάφους που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµά της, έρχεται να καλύψει και να
ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη στήριξης Φ/Β εγκατάστασης επί εδάφους,
ανεξαρτήτως µεγέθους, εδαφολογικών προδιαγραφών και τρόπου
θεµελίωσης της εγκατάστασης.

Εικ. 1
Μονοπάσσαλο σύστηµα
στήριξης

66

ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Εικ. 2
Πάρκο 100 ΚW στις Σερρες
(Fotagon)

Τα συστήµατα της ALTEC Solartechnik για Φ/Β Πάρκα είναι τα ακόλουθα:
Α. Μονοπάσσαλο σύστηµα στήριξης (εικ. 1)
Το γαλβανισµένο προφίλ διατοµής C, αποτελεί ταυτόχρονα τον πάσσαλο
στήριξης αλλά και τη θεµελίωση της διάταξης, το οποίο µέσω κρουστικής
πασσαλόµπηξης πακτώνεται στο έδαφος. Σε αυτόν προσαρµόζεται η
κεφαλή στήριξης, υπό την επιθυµητή γωνία και άνωθεν αυτής
προσαρµόζεται η ανοδοµή της κατασκευής που αποτελείται αποκλειστικά
από αλουµίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα. (εικ.2,3,4)

Εικ. 3
Πάρκο 150 ΚW στην Κατερίνη
(Easy Energy)
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Εικ. 4
Πάρκο 100 KW στις Σέρρες
(Εuro Energy)

Β. ∆ίποδο σύστηµα κυκλικών διατοµών (εικ. 5)
Τα γαλβανισµένα ποδαρικά κυκλικής διατοµής προσαρµόζονται µέσω
ειδικής βάσης, σε θεµελίωση από beton ή σε γεώβιδα. Μέσω ειδικών
στηριγµάτων, τοποθετείται η ράγα-οδηγός, υπό την επιθυµητή γωνία και
και άνωθεν αυτής εφαρµόζεται η ανοδοµή της κατασκευής που
αποτελείται αποκλειστικά από αλουµίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.
Το σύστηµα αυτό, µε µία ειδική τροποποίηση, για να είναι ευέλικτο και
προσαρµόσηµο τόσο υψοµετρικά όσο και στα οριζόντια διαστήµατα,
εφαρµόστηκε πρόσφατα και σε ένα πολύ ιδιαίτερο πάρκο 100 KW στην
Κέρκυρα, το πρώτο ΦΒ πάρκο που υλοποιείται στο νησί. Η µορφολογίας
του εδάφους, οι έντονες υψοµετρικές διαφορές αλλά και οι ιδιαίτερες
συνθήκες της περιοχής που βρίσκεται το πάρκο, απαίτησαν ειδικές λύσεις
και εφαρµογές, στις οποίες το εν λόγω σύστηµα ανταποκρίθηκε µε µεγάλη
επιτυχία. (εικ. 6)
Εικ. 5
∆ίποδο σύστηµα µε κυκλικές
διατοµές
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Εικ. 6
Πάρκο 100 ΚW στην Κέρκυρα
(Energy Systems & Eco-logiki)

Γ. ∆ίποδο σύστηµα στήριξης εξ‘ ολοκλήρου από αλουµίνιο και ανοξελιδωτο
χάλυβα (εικ. 7)
Το σύστηµα αυτό αποτελείται εξ‘ ολοκλήρου από προφίλ αλουµινίου και
ανοξείδωτα εξαρτήµατα.
Τα ποδαρικά και ο οδηγός από προφίλ αλουµινίου συναρµολογούνται µέσω
ανοξείδωτης λάµας, υπό την επιθυµητή γωνία και άνωθεν αυτής
εφαρµόζεται η ανοδοµή της κατασκευής που αποτελείται αποκλειστικά
από αλουµίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.
Τα υπάιθρια συστήµατα της ALTEC Solartechnik ανταποκρίνονται άψογα στις
απαιτήσεις και στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς γεγονός που αποδεικνύει
και η έντονη ζήτηση και προδέσµευση των προϊόντων για πάρκα προς άµεση
υλοποίηση.
Καταλυτικό παράγοντα σε αυτό, αποτελεί βέβαια και το γεγονός ότι η ALTEC
Solartechnik συντηρεί στο κεντρικά γραφεία της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,
αποθήκη υλικών, που βρίσκονται µόνιµα στοκαρισµένα υλικά, µονοπάσσαλου
συστήµατος στήριξης, για υπαίθρια συστήµατα συνολικής ισχύος 1 MW, µε
στόχο να µπορεί άµεσα να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των συνεργατών της
και της αγοράς γενικότερα.
Εικ. 7
Σύστηµα εξ’ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα και
αλουµίνιο.
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ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

Μελέτη, σχεδιασµός και παραγωγή συστηµάτων αλουµινίου

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στη διέλαση του αλουµινίου από
το 1969, αποτελώντας µία από τις πρώτες βιοµηχανίες αλουµινίου στην
Ελλάδα. Το κύριο ενδιαφέρον της στρέφεται γύρω από το σχεδιασµό, τη
µελέτη και την παραγωγή Συστηµάτων Αλουµινίου, ικανών να ανταποκριθούν
σε οποιαδήποτε απαίτηση έργου (συστήµατα δόµησης, στήριξης και άλλα
πρωτοποριακά προϊόντα). Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, έχει την έδρα της στην Αθήνα ενώ
εξυπηρετεί και διαθέτει τα προϊόντα της σε ολόκληρη τη χώρα.
Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για «πράσινες» πηγές ενέργειας οδήγησε το
έµπειρο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στην υλοποίηση των
Συστηµάτων ENERGIA.
Το σύστηµα αυτό αφορά σε Σταθερές Βάσεις Στήριξης Φωτοβολταϊκών
Συλλεκτών και διατίθεται σε τέσσερις τύπους:
• Κεραµοσκεπή
• Ταράτσα
• Βιοµηχανική οροφή
• Αγρό (µονόστηλο ή δίστηλο σύστηµα)

περισσότερες πληροφορίες

METALOUMIN
Παυλόπουλος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Οι βάσεις στήριξης είναι ικανές να δεχτούν κάθε τύπο συλλέκτη και
παράγονται καθετοποιηµένα στη µονάδα του εργοστασίου από την πρώτη ύλη
µέχρι την εγκατάστασή τους.
To 2012 η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ έκλεισε αισίως 4 χρόνια διαρκούς και πλήρους
παρουσίας στο χώρο των φωτοβολταϊκών εγαταστάσεων και συγκεκριµένα
στα συστήµατα στήριξης.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Πλεονεκτήµατα όλων των Συστηµάτων ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ:
• Τάχιστη εγκατάσταση (στο 1/3 από αντίσοιχα διατιθέµενα προϊόντα)
• Ασυναγώνιστη σχέση στιβαρότητας και τιµής
• Απεριόριστη επεκτασιµότητα
• Προσαρµόσιµα σε κάθε είδους έργο
• Πάκτωση σε κάθε είδους βάση (κοχλίας, πάσσαλος, µπετό)
• ∆υνατότητα ανάρτησης παρελκόµενου εξοπλισµού
• Άµεση διάθεση στην αγορά
• Καθετοποιηµένη παραγωγή από το εργοστάσιό µας ∆ιέλασης
• Ελληνικά προϊόντα
• Μηδενικό κόστος συντήρησης
• Προϊόντα αξιόπιστα, οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ολοκληρώσε µε επιτυχία την
κατασκευή έργων συνολικής δυναµικότητας πάνω από 8MW σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδος. Χρησιµοποιήθηκαν εξίσου τόσο η µονόστηλη όσο και η
δίστηλη βάση στήριξης, και χάρη στη ρυθµισιµότητα και ευκολία
εγκατάστασης των συστήµατων, όλα τα έργα στερέωσης (πασσαλόµπηξη,
στήσιµο βάσης, sorting και πανέλωµα) ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

71

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
KEBE

Τα µεγάλα «πράσινα» κεραµίδια

KEBE

Αειφορία σηµαίνει να καλύπτεις τις σηµερινές ανάγκες χωρίς να καταστρέφεις
τη δυνατότητα µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους, µε την υπεύθυνη
χρήση φυσικών και οικονοµικών πόρων. Η Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική αναφέρεται
στο σχεδιασµό και κατασκευή κτιρίων µε τοπικά και ευρέως διαθέσιµα δοµικά
υλικά που αξιοποιούν τον φυσικό αερισµό, την ηλιακή ενέργεια και άλλες
ανανεώσιµες πηγές. Η ΚΕΒΕ επαναφέρει την παραδοσιακή βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική, χρησιµοποιώντας τα πλέον σύγχρονα δοµικά προϊόντα από
πηλό. Ο πηλός της Μακεδονίας χρησιµοποιούνταν ήδη από τους Αρχαίους
Μακεδόνες για τις περίφηµες κεραµοσκεπές τους, όπως και για το σύστηµα
ύδρευσης, αποχέτευσης και θεµελίωσης κτιρίων δίπλα σε ποτάµια, χάρη της
εξαιρετικής δύναµης αλλά και στεγανότητάς του.
Αυτόν τον πηλό επέλεξε η ΚΕΒΕ για την παραγωγή των “µεγάλων κεραµιδιών”
της (ΜΟΝΟ 10 Τµχ/m2):
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ: Το πιο εξελιγµένο σχέδιο κεραµιδιού µέχρι σήµερα. Η απόλυτα
αρµονική κυµατοειδής καµπύλη δηµιουργεί µία αίσθηση απαλού κυµατισµού
που δηµιουργεί νέα δεδοµένα Αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων στις στέγες. ￼
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ: Σχεδιασµένο να δηµιουργεί την αισθητική εντύπωση του
παραδοσιακού βυζαντινού κεραµιδιού, αλλά και όλα τα πλεονεκτήµατα
ασφάλειας και ευκολίας στην τοποθέτηση των πιο σύγχρονων µεγάλων κεραµιδιών.
Ο πηλός είναι “πράσινος” και διαθέσιµος σε όλα τα χρώµατα!
Τόσο το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ όσο και το ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΚΟ, καρφώνονται και δένονται
παρέχοντας τις βέλτιστες δυνατότητες σωστής τοποθέτησης. Υπερκαλύπτουν
όλες τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE για
υδατοστεγανότητα, θερµοχωρητικότητα, µηχανική αντίσταση σε κάµψη,
αντοχή στον παγετό και στους πλάγιους ανέµους.
Οι αεριζόµενες θερµοσυσσωρευτικές κεραµοσκεπές από πηλό που
κατασκευάζονται µε τα Μεγάλα Πράσινα κεραµίδια της ΚΕΒΕ και την πλήρη
σειρά ειδικών τεµαχίων στέγης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- είναι άριστα παθητικά συστήµατα εναλλαγής θερµότητας
- επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και του φυσικού αερισµού
- επιτυγχάνουν απόλυτη θερµική άνεση στο εσωτερικό της κατοικίας µε ελάχιστη
κατανάλωση ενέργειας και καθόλου συντήρηση, για απεριόριστα χρόνια.
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Για τον αποτελεσµατικό αερισµό της στέγης, απαιτείται η τοποθέτηση κατά
διαστήµατα ειδικών τεµαχίων αερισµού και η σωστή τοποθέτηση των κορυφών
χωρίς κονίαµα συγκόλλησης στις οριζόντιες κορυφογραµµές. Ένας άλλος
λόγος που η εσωτερική πλευρά των κεραµιδιών θα πρέπει να αερίζεται
επαρκώς, είναι για να αποφεύγεται η υγροποίηση υδρατµών που διαβρώνει
εσωτερικά την στέγη. Τα ειδικά τεµάχια για την τοποθέτηση οικιακού
εξοπλισµού (κεραίες, ηλιακά κλπ), την πρόσβαση συνεργείων πάνω στη στέγη
και κυρίως για την πλαγιοκάλυψη και τον εξαερισµό, είναι ο µοναδικός τρόπος
για την εξασφάλιση της µακροβιότητας της στέγης απεριόριστα. Η εφαρµογή
ειδικών τεµαχίων τελειώµατος και πλευρικών στην άκρη της στέγης, σε συνδυασµό
µε τον καινοτόµο σχεδιασµό των κεραµιδιών, συνεισφέρουν στην εξαιρετική
αισθητική και στην αποφυγή ζηµιών της στέγης από ισχυρούς πλάγιους
ανέµους. Επίσης, για την αποφυγή «τραυµατισµού» της στέγης από τρυπήµατα για
κεραίες ή άλλες εγκαταστάσεις, για τη σύνδεση της κορυφής τριών κλιτών και
τον περιορισµό των κοµµένων κεραµιδιών, η χρησιµοποίηση των κατάλληλων
ειδικών τεµαχίων αποτελεί τη µοναδική λύση.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
NANODOMI®

∆ιαξονικός ακόλουθος Prius Energy PE-402

NANODOMI®

Εδώ και 3 χρόνο η NanoDomi® αποτελεί επίσηµο διανοµέα των βάσεων της
κατασκευάστριας εταιρίας Prius Energy, που προσφέρει ποικιλία βάσεων για
µικρές ή µεγάλες εγκαταστάσεις. Η NanoDomi® επέλεξε τις βάσεις της Prius
Energy ως ένα από τα βασικά προϊόντα του καταλόγου της, λόγω της άριστης
ποιότητας και της εξαιρετικής τιµής των προϊόντων της. Στο παρόν άρθρο
παρουσιάζεται ο διαξονικός ακόλουθος της Prius Energy PE-402. Πρόκειται
για έναν διαξονικό ακόλουθο µε εφαρµογή κυρίως σε φωτοβολταϊκά πάρκα
όπου µε τη χρήση των ηλιακών ακολούθων Prius Energy ακολουθείτε τον ήλιο
κάθε στιγµή µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται έως και 45% µεγαλύτερη
απόδοση, µε αποτέλεσµα ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης να µειώνεται
σηµαντικά και η συνολική παραγωγή σε βάθος 20ετίας να εκτοξεύει το
κέρδος της επιχείρησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά βάσεων (tracker) PE402
Έδραση στο έδαφος µε πασσαλώπηξη / βάση από σκυρόδεµα και κοχλίες
Η έδραση του ηλιοστάτη πραγµατοποιείτε µε 16 κοχλίες διαµέτρου 24 mm
και (ορατού) µήκους 150 mm. Οι κοχλίες πακτώνονται σε βάση από
σκυρόδεµα διαµέτρου 1.5 m πάνω από το έδαφος, η οποία στηρίζεται πάνω
σε πάσαλο ή σκυρόδεµα, ανάλογα µε την µορφολογία και τα χαρακτηριστικά
του εδάφους.
Υπέρ-ανθεκτικός αρθρωτός βραχίονας.
Καταλυτικής σηµασίας για κάθε ακόλουθο, ο µηχανισµός της διαξονικής
κίνησης του PE-402 (αριστερή εικόνα) αποτελείται από δύο χαλύβδινους
κιλοδοκούς τετράγωνης διατοµής, έναν σταθερό 150x150 mm κι έναν
µετακινούµενο 200x200 mm, µε µήκος 1800 mm από το ένα σηµείο σύνδεσης
στο άλλο. Συγκρίνοντας το µοντέλο της δεξιάς φωτογραφίας, από µεγάλο
ευρωπαϊκό κατασκευαστή, µε τον PE-402, η διαφορές της δοµής όσον αφορά
τη στιβαρότητα είναι παραπάνω από εµφανείς. Οι διατοµές και το πάχος των
κιλοδοκών είναι αισθητά µικρότερες από τα standard της Prius Energy.
Η µεγάλη απόσταση ανάµεσα στα σηµεία στήριξης, σχεδόν 2 µέτρα, κατά τον
κατακόρυφο άξονα περιστροφής, διαχέει την, καταστροφική για τους
ανταγωνιστές µας, ροπή στρέψης επιτρέποντας στον PE-402 να αντέχει
τεράστια φορτία.
Τα σηµεία πάκτωσης των τεγίδων για την στήριξη των φωτοβολταϊκών,
µοναδικά στον σχεδιασµό τους, συσφίγγουν µε 12 κοχλίες M16x50(αριστερή
εικόνα). Οι βάσεις των φωτοβολταϊκών, στην συντριπτική πλειονότητα των
υπόλοιπων προτάσεων της αγοράς, συνδέεται µε τις τεγίδες µέσω µίας απλής
βίδας µε παξιµάδι (δεξιά εικόνα). Η διαφορά στην σχεδιαστική νοοτροπία και
στην στιβαρότητα των κατασκευών είναι χαοτική.
Έδρανα τριβής (ρουλεµάν) από ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE
Κάθε ηλιακός ακόλουθος Prius Energy PE-402 εξοπλίζεται µε τριβεία από
Ατσάλι και PTFE (τεφλόν), µε µηδενικές απαιτήσεις συντήρησης, σε κάθε
σηµείο αρθρώσεως (αριστερή εικόνα). Παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα
όπως: δεν επιτρέπουν την δηµιουργία κραδασµών, δεν κινδυνεύουν από
οξείδωση, λόγο της σχεδόν µηδενικής αντίστασης τριβής δεν µεταφέρουν
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στρεπτικά φορτία στην βάση, κλπ. Η χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας
τριβείων είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα σωστής επιλογής
υλικών, και τεχνολογικά άρτιου σχεδιασµού, αποδείξεις της απαράµιλλης
ποιότητας του PE-402.
Στην δεξιά εικόνα βλέπουµε µία τυπική εφαρµογή άξονα περιστροφής από
άλλο προϊόν της αγοράς. Πρόκειται για µία απλή τρύπα, λίγα χιλιοστά από την
άκρη του µεταλλικού τµήµατος, η οποία σε συνεργασία µε έναν απλό κοχλία
µε παξιµάδι θα κληθεί να εδράσει 50m2 φωτοβολταϊκών πλαισίων και να
διαχειριστεί την κίνηση κατά τον άξονα Βορρά / Νότου. Συγκρίνετε την µε την
αριστερή φωτογραφία µε το έδρανο τριβής Βορρά/Νότου του PE-402 που
συνδέει τις 2 κιλοδοκούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο άξονας Ανατολή/∆ύση
διέρχεται από την κορώνα του τριβείου, βελτιώνοντας έτσι τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά της κατασκευής.Εδώ ένα ακόµα παράδειγµα άξονα Βορρά /
Νότου από άλλο κατασκευαστή. Πάλι ένα µόνο σηµείο µε έναν κοχλία
καλούνται να υποστηρίξουν όλη την κατασκευή.
Στην αριστερή εικόνα βλέπουµε το σηµείο άρθρωσης της κινούµενης
κιλοδοκού του PE-402 επιφορτισµένη µε την κίνηση κατά τον άξονα Β / Ν.
Χρησιµοποιούνται παντού τριβεία από ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE,
πτωχαίνοντας έτσι την µέγιστη αντοχή και παρουσιάζοντας την ελάχιστη
τριβή. Ο ηλεκτρικός κινητήρας βρίσκεται στην σταθερή κιλοδοκό και µια
ατσάλινη µπάρα µεταφέρει την κίνησή του στην αρθρωτή κιλοδοκό.
Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής! Στη δεξιά εικόνα βλέπουµε τον άξονα
περιστροφής Β / Ν ενός από τους πιο µεγάλους ανταγωνιστές µας. ∆εν
παρουσιάζει το απαιτούµενο µέγεθος για να διαχειριστεί τα συνήθη φορτία
ενός ηλιοστάτη ανύπαρκτη προστασία ενάντια στην διάβρωση των µετάλλων
σε επαφή, τις δονήσεις που επιφέρει η ανεµοπίεση, την τριβή µεταξύ
µετάλλων κλπ.
Χρήση HEB και IPN ατσάλι.
Η βάση του πλαισίου εγκατάστασης των Φωτοβολταϊκών επί του ηλιοστάτη,
είναι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ατσάλινες δοκούς HEB και IPN
υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας (αριστερή εικόνα). Πολλοί
κατασκευαστές της αγοράς χρησιµοποιούν τετράγωνης διατοµής δοκούς µε
πολύ ασθενή χαρακτηριστικά για το εµβαδόν και το βάρος των πλαισίων που
αναλαµβάνουν να εδράσουν. Υπό καλές καιρικές συνθήκες δεν φαίνετε να
υπάρχει πρόβληµα, αλλά όταν τεθούν υπό φορτίο η καταστροφή δεν αργεί να
ακολουθήσει (δεξιά εικόνα).
Ισχυροί και χαµηλής κατανάλωσης τριφασικοί κινητήρες.
Ο ηλιακός ακόλουθος PE-402 χρησιµοποιεί δύο τριφασικούς κινητήρες
εναλλασσοµένου ρεύµατος. Η στιβαρότητα και η προσοχή στην λεπτοµέρεια
είναι ίδιου επιπέδου µε την προσοχή που δίνετε στην κατασκευή της
µεταλλικής δοµής (αριστερή εικόνα). Οι κινητήρες και οι µειωτήρες είναι
ευρείας παραγωγής που σηµαίνει ότι µπορείτε εύκολα να βρείτε
ανταλλακτικά στην αγορά. Ο ανταγωνισµός δείχνει µεγάλη προτίµηση σε
γραµµικούς κινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) (δεξιά εικόνα). Αυτοί οι
κινητήρες είναι αφ' ενός πολύ περιορισµένης ισχύος, και ακόµα βασικότερο,
παρουσιάζουν πολύ µικρότερο µέσο χρόνο µεταξύ αστοχιών (ΜTBF) και
µικρότερη διάρκεια ζωής.
Module-Fix ®: σύστηµα έδρασης µε αντικλεπτική προστασία.
Το σύστηµα Module-Fix ® επιτρέπει την πολύ απλή και γρήγορη εγκατάσταση
των Φωτοβολταϊκών πλαισίων χάρη στην παντελή έλλειψη βιδών, αλλά πάνω
απ’ όλα εξασφαλίζει την ακεραιότητα της κατασκευής. Τα πάνελ εισέρχονται
συρταρωτά ανάµεσα σε δύο τεγίδες διατοµής Ι που τους προσφέρουν
απαράµιλλη προστασία, ανώτερη από κάθε ανταγωνιστικό σύστηµα(αριστερή
εικόνα). Χάρη στο Module-Fix ®, ο ηλιοστάτης γίνεται στιβαρότερος µε την
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∆ιαξονικός ακόλουθος Prius Energy PE-402
προσθήκη περισσότερων πλαισίων, αντί να αποδυναµώνεται όπως στα
υπόλοιπα συστήµατα της αγοράς. Ακόµα, τοποθετούνται αποστάτες ανάµεσα
στα φωτοβολταϊκά κατά την κατεύθυνση των τεγίδων για να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη ροή του αέρα. Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν οι ανταγωνιστές
µας συγκρατούν κάθε πλαίσιο ξεχωριστά µε 2 αλουµινένιες βίδες. Στην
πράξη, υπό δυνατό άνεµο, τα πλαίσια αποκολλούνται από τον ηλιοστάτη, µε
αποτέλεσµα η δοµή να χάνει την ισορροπία της ενάντια στον άνεµο, και είτε
να αποκολλούνται ακόµα περισσότερα πλαίσια λόγο στρεβλώσεων, είτε να
καταρρέει όλη η κατασκευή (δεξιά εικόνα). Τέτοιου είδους καταστροφή είναι
φυσικώς αδύνατη σε έναν ηλιοστάτη PE-402 µε Module-Fix ®.
Το βάρος και το εµβαδό της εγκατάστασης
Ηλιοστάτης

Εµβ. εγκατ.

Βάρος

Prius Energy PE-402

50 m2

1.400 Kg

Deger 5000 NT

40 m2

650 K

Dasoluz DAS 5

40 m2

560 Kg

Clavijo SR 04

37 m2

650 Kg

Ο tracker PE402 ζυγίζει 1400kg (χωρίς φωτοβολταϊκά). Αν κάνετε τις
συγκρίσεις στον πίνακα µε τους κύριους ανταγωνιστές του PE 402, µε περίπου
το ίδιο εµβαδόν εγκατάστασης, φαίνεται µε σαφήνεια ποιο προϊόν είναι το πιο
ανθεκτικό.
Πρότυπα και Πιστοποιήσεις
Από το 2009 παράγει βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για την
εγκατάστασή τους σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να εξασφαλίζεται η
βέλτιστη απόδοσή τους. Οι βάσεις στήριξης PE 402, και η διαδικασία
παραγωγής τους είναι πιστοποιηµένες (CE, ISO 9001:2008 και ISO 14001),
πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνολογία, αισθητική
εµφάνιση και ποιότητα. Τα συστήµατα κατασκευάζονται από γαλβανισµένους
εν θερµώ χαλυβδοσωλήνες (ΕΝ 10240) και είναι ιδανικά για χρήση σε κάθε
έδαφος (σύσταση, κλίση), καθώς προσαρµόζονται εύκολα στις ανάγκες κάθε
εγκατάστασης. Σχεδιασµένο να αντέχει ταχύτητες ανέµου έως 216χλµ/ώρα, η
οποία είναι περισσότερο από δύο φορές που αναφέρεται στα εθνικά και
διεθνή πρότυπα.
Εγγύηση – Έλεγχος ποιότητας
Τα προϊόντα καλύπτονται µε πολυετή εγγύηση µε δυνατότητα επέκτασής της,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του Φ/Β συστήµατος.
Πιο συγκεκριµένα όλες οι βάσεις συνοδεύονται από 10 χρόνια εγγύηση από
την ηµέρα παράδοσης στον πελάτη µε δυνατότητα επέκτασης στα 20 χρόνια
και 25 χρόνια αντι-διαβρωτική προστασία.
Καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της
Prius Energy, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα χάρη στον επαναλαµβανόµενο
ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, σε κάθε ξεχωριστό στάδιο παραγωγής.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Κ.Εν.Α.Κ.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ
άρθρο:
Γεωργιάδου Έλλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος «ΑΝΕΛΙΞΗΣ»

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
ΜΕΡΟΣ B΄
άρθρο:
Παντελής Πατενιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
άρθρο:
Γαρυφάλλου Βασίλης
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Πρίσµα Α.Ε

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013
∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
άρθρο:
PLANECO ΕΠΕ
Dr. Γεώργιος Μουστακίδης
(Εκπρόσωπος του ift Rosenheim στην Ελλάδα)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αρχές Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

80

ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

Με τον όρο περιβαλλοντική διαχείριση, νοείται η συστηµατική διαχείριση
όλων των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης οι οποίες έχουν, ή θα µπορούσαν
να έχουν, επίδραση στο περιβάλλον, δηλαδή των δραστηριοτήτων που
συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό αποτύπωµά της.
Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν ενδεικτικά:
• Την κατανάλωση ενέργειας για τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και την
υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Την εξόρυξη και µεταφορά πρώτων υλών και τη µετέπειτα επεξεργασία
τους.
• Τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων.
• Τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.
• Την απόρριψη των απόβλητων της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και των
ίδιων των προϊόντων όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Στόχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος ή, µε άλλα λόγια, η βελτίωση της περιβαλλοντικής
συµπεριφοράς της επιχείρησης. Η βελτίωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί και µε
την εφαρµογή αποσπασµατικών µέτρων. Όµως, καλύτερα αποτελέσµατα
επιτυγχάνονται µε την υιοθέτηση και εφαρµογή ενός Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) που περιλαµβάνει την αναγκαία
οργανωτική δοµή, δραστηριότητες, διαδικασίες, ρόλους και υπευθυνότητες,
κατάλληλες πρακτικές, διεργασίες και πόρους µε στόχο την αντιµετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγικών διαδικασιών, των προϊόντων,
των υπηρεσιών ή των λειτουργιών της επιχείρησης.
Η περιβαλλοντική διαχείριση µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε
επιχείρηση, είτε αυτή ασχολείται µε την παραγωγή, τη µεταποίηση, την
παροχή υπηρεσιών, το εµπόριο κ.λπ.
Συχνά, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν πλήρη συνείδηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Σύµφωνα µε
σχετική έρευνα στην Ευρώπη, ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές (κυµαίνεται
µεταξύ 75 % και 90 %), πιστεύουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν έχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, δεν κρίνουν αναγκαία τη
θέσπιση µέτρων βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από την έρευνα προέκυψε ότι µόνο το 6 % των ΜΜΕ
εφαρµόζουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ενδείξεις ότι µολονότι τα συστήµατα και τα µέσα περιβαλλοντικής διαχείρισης
χρησιµοποιούνται λιγότερο από τις ΜΜΕ απ’ ό,τι από τις µεγαλύτερες
εταιρείες (εν µέρει, λόγω του κόστους που συνεπάγεται ο εξωτερικός
έλεγχος), όταν τελικά υιοθετηθούν, έχουν, συνήθως, σηµαντικά
αποτελέσµατα.
Για να έχει θετικά αποτελέσµατα ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στο είδος και το µέγεθος της επιχείρησης
στην οποία εφαρµόζεται.
Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ακολουθούν τη διαχειριστική
µέθοδο PDCA (Plan-Do-Check-Act). Σύµφωνα µε αυτή, τα βασικά στάδια
εφαρµογής τους σε µια επιχείρηση περιλαµβάνουν:
- Τον εντοπισµό και καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης οι
οποίες έχουν, ή θα µπορούσαν να έχουν, επίδραση στο περιβάλλον (π.χ.
κατανάλωση νερού, εκποµπές ρύπων, πρόκληση θορύβου, εκποµπές
ακτινοβολίας κ.λπ.).
- Τη θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία θα προβλέπει,
τουλάχιστον, συµµόρφωση µε όλες τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που
αφορούν το περιβάλλον και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων της επιχείρησης.
- Τον καθορισµό αρµοδιοτήτων για την τήρηση και παρακολούθηση της
εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής.
- Τον καθορισµό συγκεκριµένων (κατά το δυνατόν ποσοτικών) στόχων για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του συστήµατος και την τήρηση των
δεσµεύσεων της ακολουθούµενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι στόχοι θα
πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια τόσο ως προς το περιεχόµενό τους
όσο και ως προς το χρονοδιάγραµµα επίτευξης.
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« Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης »

- Τον καθορισµό συγκεκριµένων διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων.
Το πόσες διαδικασίες χρειάζεται να έχει µια επιχείρηση ή πόσο
πολύπλοκες θα είναι αυτές, εξαρτάται από το είδος και το µέγεθός της.
- Τη διενέργεια εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων για τη συστηµατική,
τεκµηριωµένη, περιοδική και αντικειµενική αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, του συστήµατος διοίκησης
και των εφαρµοζόµενων µέτρων και διεργασιών για την προστασία του
περιβάλλοντος.
- Την επαλήθευση των ελέγχων και της εν γένει τήρησης των δεσµεύσεων
της ακολουθούµενης περιβαλλοντικής πολιτικής από διαπιστευµένο
επιθεωρητή περιβάλλοντος. Η επαλήθευση αυτή προσδίδει κύρος και
δηµοσιότητα στην περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης.
Τα βασικά αυτά στάδια ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι
λογικό ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται:
- Από το προσωπικό της επιχείρησης που θα πρέπει να ενηµερώνεται, να
εκπαιδεύεται και να ευαισθητοποιείται για το Σύστηµα και τις ειδικότερες
δράσεις ή συµπεριφορές που απαιτούνται από τον καθένα στα πλαίσια της
εφαρµογής του. Για παράδειγµα, τα προγράµµατα ανακύκλωσης
στηρίζονται συνήθως στη χρήση κάδων διαφορετικού χρώµατος για
διαφορετικά ανακυκλώσιµα υλικά. Ένα τέτοιο πρόγραµµα έχει πολύ µικρές
πιθανότητες να πετύχει αν οι εργαζόµενοι δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί για
το θέµα της ανακύκλωσης και ενηµερωθεί για το είδος των ανακυκλώσιµων
υλικών που πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε κάδο.
- Με τη συγγραφή ενός Εγχειριδίου όπου θα περιγράφονται οι ευθύνες και
οι αρµοδιότητες του προσωπικού και οι διαδικασίες που η επιχείρηση θα
πρέπει να ακολουθεί προκειµένου να ελέγχει τις περιβαλλοντικές της
επιδόσεις και να επιτύχει τους στόχους που θέτει κάθε φορά. To εγχειρίδιο
θα είναι ουσιαστικά ο οδηγός της πορείας της επιχείρησης µέσα από τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και περιορισµούς που της έχουν τεθεί ή έχει
η ίδια θέσει.
- Με την τήρηση αρχείων που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
της επιχείρησης. Για παράδειγµα, αντίγραφα λογαριασµών ενεργειακών
καταναλώσεων, αποτελέσµατα µετρήσεων περιβαλλοντικών παραµέτρων ή
πιστοποιητικά συντήρησης του συστήµατος θέρµανσης/ψύξης των
γραφείων. Κάποια από τα αρχεία ίσως αφορούν την εσωτερική λειτουργία
του συστήµατος διαχείρισης. Για παράδειγµα, οι σηµειώσεις που
κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας σύσκεψης για την πορεία εφαρµογής
του προγράµµατος. Ουσιαστικά, τα αρχεία τεκµηριώνουν την εφαρµογή
του προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και την τήρηση των
διαδικασιών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
Τα ∆ιεθνή Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Προς το παρόν, υπάρχουν δύο ευρέως αποδεκτά ∆ιεθνή Συστήµατα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης: το ISO 14001:2004 και το EMAS.
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α. ISO 14001:2004. Ο ISO (International Organization for Standardization)
είναι ο διεθνής οργανισµός προτυποποίησης που έχει δηµιουργηθεί µε στόχο
την ανάπτυξη και δηµοσίευση προτύπων κάθε είδους. Αποτελεί ένα δίκτυο
από εθνικούς οργανισµούς προτυποποίησης από 162 χώρες (από την Ελλάδα
συµµετέχει ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ). Ο ISO έχει
αναπτύξει το πρότυπο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.
To πρότυπο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση και
αποσκοπεί στη συστηµατοποίηση της περιβαλλοντικής της διαχείρισης και
εποµένως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και
αποδοτικότητάς της (Εικόνα 1). To πρότυπο περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τα
βασικά στάδια που αναφέρθηκαν ήδη στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά
απαιτεί να εκτελούνται µε έναν περισσότερο οργανωµένο και τυπικό τρόπο.
Μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εφαρµόσει ISO 14001 συνήθως
απευθύνεται σε εξειδικευµένους συµβούλους, οι οποίοι αναλαµβάνουν να
αναλύσουν τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές της και στη συνέχεια να
αναπτύξουν ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τo οποίο ταιριάζει στο
είδος, το µέγεθος και την εταιρική κουλτούρα της συγκεκριµένης
επιχείρησης. To σύστηµα αυτό πρέπει να πιστοποιηθεί από έναν φορέα
πιστοποίησης. Οι φορείς πιστοποίησης έχουν οι ίδιοι διαπιστευτεί από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.∆. Α.Ε.). ∆ηλαδή, έχει βεβαιωθεί από
µια αρχή ότι διαθέτουν την ικανότητα και την εµπειρία να αξιολογούν
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πολλές εκατοντάδες ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 µέχρι
σήµερα.
Φορέας πιστοποίησης µιας επιχείρησης κατά ISO 14001 είναι ο ΕΛΟΤ. Η
διαδικασία που εφαρµόζεται σχετικά περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τα
ακόλουθα διαδοχικά βήµατα:
- Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκµηρίωσης.
- ∆ιενέργεια Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (προαιρετικά).
- ∆ιενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης (Α και Β φάση).
- Λήψη απόφασης για πιστοποίηση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, έκδοση
πιστοποιητικού συµµόρφωσης τριετούς διάρκειας.
- ∆ιενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
τριετίας).
- Στην τριετία, διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης. Σε περίπτωση
θετικής αξιολόγησης, ανανέωση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης για
άλλα τρία χρόνια και επανάληψη της διαδικασίας των επιθεωρήσεων.
Το αποτέλεσµα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και η
απονοµή του Ελληνικού Σήµατος, ως επιβεβαίωση της εφαρµογής από τον
πιστοποιηµένο οργανισµό ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

« Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης »

β. EMAS. To Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Eco Management
& Auditing Scheme – EMAS) είναι ένας µηχανισµός που έχει αναπτυχθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου "για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου".
Περιλαµβάνει ένα πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαδικασία
πιστοποίησης και ελέγχου των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν το πρότυπο
αυτό. To EMAS αποτελεί ένα τυπικό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης,
αλλά, επιπλέον, προωθεί τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε αυτό, καθώς και τη
γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου κάθε επιχείρησης στο ευρύτερο
κοινό µε την ετήσια δηµοσίευση σχετικών εκθέσεων. Οι επιχειρήσεις που
εφαρµόζουν το EMAS πιστοποιούνται µόνο από το ΥΠΕΚΑ και όχι από φορείς
πιστοποίησης (όπως ισχύει για το ISO 14001). Τον Μάιο του 2012 το Ελληνικό
Μητρώο EMAS περιελάµβανε 43 επιχειρήσεις. Η πιστοποίηση µιας
επιχείρησης κατά EMAS επιβεβαιώνεται µε τη χρήση του λογότυπου του
EMAS.
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« Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης »

∆ιευκρινίζεται ότι η σχετική πιστοποίηση δεν αφορά τις ιδιότητες κάποιου
συγκεκριµένου προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Αφορά όµως τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί µια επιχείρηση (ή ένας συγκεκριµένος χώρος
δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης) κατά τη διαδικασία παραγωγής των
προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο λόγος που το
λογότυπο του EMAS δε χρησιµοποιείται πάνω σε προϊόντα, παρά µόνο σε
έγγραφα, επιστολόχαρτα, εκδόσεις, διαφηµίσεις ή επιγραφές µιας
καταχωρισµένης επιχείρησης. Ο πολίτης που βλέπει ότι µια επιχείρηση έχει
πιστοποιηθεί κατά EMAS, µπορεί να γνωρίζει ότι η συγκριµένη επιχείρηση
έχει εντοπίσει τις σηµαντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της στο περιβάλλον,
έχει ελεγχθεί για συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και έχει
θέσει σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα συνεχούς µείωσης των περιβαλλοντικών
της επιπτώσεων και εξοικονόµησης των φυσικών πόρων.
Από τον Ιανουάριο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1221/2009 – EMAS III του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για
την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ο οποίος καταργεί τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001. Βασικές τροποποιήσεις του νέου Κανονισµού
αφορούν, µεταξύ άλλων, στη δυνατότητα εφαρµογής του EMAS από χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες καταχώρισης ή ανανέωσης
της καταχώρισης µιας επιχείρησης, στις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται για τις
µικρές επιχειρήσεις και στη χρήση του λογοτύπου του EMAS. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νέου Κανονισµού EMAS III, η ανανέωση της καταχώρισης µιας
επιχείρησης στο EMAS πραγµατοποιείται κάθε τρία χρόνια υπό κανονικές
συνθήκες, και κάθε τέσσερα χρόνια σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για τις
µικρές επιχειρήσεις). Το πρόγραµµα επιθεώρησης της επιχείρησης
καθορίζεται σε συµφωνία µε τον επιθεωρητή περιβάλλοντος και
ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα τριών ετών (ή τεσσάρων ετών, αντίστοιχα
για µια µικρή επιχείρηση).
Για την εφαρµογή του Κανονισµού EMAS στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νέου Κανονισµού (ΕΚ) 1221/2009, προβλέπονται:
α) Αρµόδιος φορέας για την καταχώριση των επιχειρήσεων στο σύστηµα
Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS είναι επιτροπή αποτελούµενη
από 4 µέλη εκ των οποίων τα τρία µέλη είναι από το ΥΠΕKA και ένα µέλος
από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Εµπορικής
Ναυτιλίας. Η Επιτροπή, µεταξύ άλλων:
• Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρισης των καταχωρισµένων ή υπό
καταχώριση επιχειρήσεων στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον
Υπουργό ΠΕΚΑ την καταχώριση, διαγραφή ή αναστολή της καταχώρισης
των επιχειρήσεων και τη χορήγηση του λογοτύπου EMAS.
• ∆ιατηρεί και ενηµερώνει το µητρώο των επιχειρήσεων που είναι
καταχωρισµένες στο EMAS και ανακοινώνει όποιες τυχόν αλλαγές του
µητρώου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, µελετών και προγραµµάτων τεχνικής
και επιστηµονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρµογής του
συστήµατος, την προώθηση της εφαρµογής του και για την ενθάρρυνση
της συµµετοχής των επιχειρήσεων στο EMAS.
• Παρακολουθεί τις κοινοτικές συναντήσεις των Αρµοδίων Φορέων του
EMAS (φόρουµ αρµόδιων φορέων) και της Νοµοθετικής Επιτροπής του
EMAS
β) Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επιθεωρητών, έχει αναλάβει στην
Ελλάδα το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) Α.Ε.
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Πολλές επιχειρήσεις, για να απλουστεύσουν τη λειτουργία τους, ενοποιούν το
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης µε τo σύστηµα υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία. Έτσι κι αλλιώς, η βασική λογική των δύο αυτών συστηµάτων
είναι κοινή και υπάρχουν αρκετά σηµεία στα οποία αυτά παρουσιάζουν
αλληλεπικαλύψεις, όπως για παράδειγµα η ρύπανση των εργασιακών χώρων.
Η εµπειρία διεθνώς δείχνει ότι µπορούν να προκύψουν σηµαντικά οφέλη για
µια επιχείρηση από την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης. Τα κυριότερα οφέλη οµαδοποιούνται σε:
1. Οικονοµικά:
• Εξοικονόµηση ενέργειας, εξοικονόµηση πόρων.
• Εξοικονόµηση κόστους προµήθειας υλικών.
• Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Μείωση ασφαλίστρων.
• Μείωση άλλων λειτουργικών εξόδων.
2. Λειτουργικά:
• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού.
• Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και των διεργασιών.
• Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
• Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία.
• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέµατα και η
αυξηµένη προθυµία για ανάληψη ευθυνών.
3. Στην εικόνα της επιχείρησης:
• Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τόσο προς τρίτους (πελάτες,
κοινωνία, προµηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της.
• Βελτίωση δηµόσιας φήµης της επιχείρησης.
• Αύξηση Επενδύσεων.
• Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, αύξηση του µεριδίου στην αγορά.
• Προστασία του περιβάλλοντος.

Εικόνα 1: Λογότυπα πιστοποιήσεων κατά ISO 14001
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Κ.Εν.Α.Κ.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ
άρθρο:
Γεωργιάδου Έλλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Πρόεδρος «ΑΝΕΛΙΞΗΣ»
Η παρουσίαση είναι προϊόν
της συλλογικής δουλειάς στα
πλαίσια της ΑΝΕΛΙΞΗΣ
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Το κλίµα στην Ελλάδα παρουσιάζει, συγκρινόµενο µε το κλίµα της Κεντρικής
και της Βόρειας Ευρώπης, σηµαντικές διαφορές. Σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές
χώρες της Μεσογείου παρουσιάζει επίσης σηµαντικές ιδιαιτερότητες. Αυτό
οφείλεται στο γεωγραφικό πλάτος της χώρας, στη θέση της ως προς τις
διαδικασίες εξέλιξης και σύνθεσης των µετεωρολογικών φαινοµένων της
ευρύτερης γεωγραφικής της περιοχής και στη διαµόρφωση του εδαφικού της
ανάγλυφου.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Το ελληνικό κλίµα χαρακτηρίζεται κατά κανόνα:
1. Από ήπιους χειµώνες µε σχετικά χαµηλές νυχτερινές θερµοκρασίες, όµως
µε µεγάλη ηµερήσια ηλιοφάνεια.
2. Από θερµά καλοκαίρια µε σηµαντική όµως πτώση της νυχτερινής
θερµοκρασίας
Λόγω αυτών των κλιµατικών χαρακτηριστικών η Ελλάδα είναι ιδανικός τόπος
για την επίτευξη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ του κτηριακού τοµέα, όσον αφορά
τόσο την χειµερινή θέρµανση, όσο και την θερινή ψύξη των κτηρίων.
Τα χειµερινά φορτία θέρµανσης της ηλιακής ακτινοβολίας µπορούν να
αποθηκευτούν στα κτήρια και να εξασφαλίσουν τη πλήρη θερµική άνεση των
χώρων σε ποσοστό 60 και 70%.
Τα απαιτούµενα θερινά φορτία ψύξης µπορούν να εξασφαλιστούν σε ποσοστό
ακόµη και της τάξης του 100% µε την πλήρη νυχτερινή ψύξη των κτηρίων,
ικανή να διατηρήσει επαρκή εσωτερική θερµική άνεση στη διάρκεια των
καλοκαιρινών ηµερών.
Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών τον ποσοστών της ενεργειακής
αυτάρκειας είναι µόνον ο σωστός αρχιτεκτονικός και πολεοδοµικός
σχεδιασµός. Ο σχεδιασµός που συνυπολογίζει το κλίµα:
•
•
•
•
•
•

Που εξασφαλίζει νότιο προσανατολισµό.
Που χειρίζεται τη µορφή των κτηρίων και της αστικής γεωµετρίας
σύµφωνα µε τα κλιµατικά δεδοµένα.
Που εξασφαλίζει την ικανή και αναγκαία θερµοσυσσώρευση και
θερµοπροστασία στα κτήρια και στους αστικούς υπαίθριους χώρους.
Που εξασφαλίζει την, ανάλογη µε τον κάθε προσανατολισµό, πλήρη
ηλιοπροστασία το καλοκαίρι.
Που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες φυσικού δροσισµού στην πόλη και
στα κτήρια.
Που αξιοποιεί σωστά τους ευεργετικούς φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα τη
βλάστηση.

Στην Ελλάδα ο βιοκλιµατικός αρχιτεκτονικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός
του δοµηµένου χώρου µπορεί να πετύχει την ενεργειακή αυτάρκεια του
κτηριακού τοµέα σε ποσοστά άνω του 80%.
Το κόστος της κατασκευής κτηρίων βιοκλιµατικού σχεδιασµού είναι το ίδιο µε
το κόστος της κάθε συµβατικής σύγχρονης κατασκευής.
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός είναι ο σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός των
κτηρίων και των πόλεων. Αποκρίνεται στις σύγχρονες παγκόσµιες
οικονοµικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιταγές.
Η εφαρµογή του στην Ελλάδα, σε µια περίοδο βαθειάς, πολυεπίπεδης κρίσης
προσφέρει πολύτιµες βιώσιµες λύσεις και προοπτικές στον τοµέα της
στέγασης και της ενέργειας.
Ο Κ.Εν.Α.Κ. παρακάµπτει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το ελληνικό
κλίµα καθώς και την υποχρέωση ενσωµάτωσης των αρχών και των
προδιαγραφών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού στην εθνική ενεργειακή
νοµοθεσία.
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« Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κ.Εν.Α.Κ. - Καθαρές Τεχνολογίες
∆όµησης »

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Το χειµώνα ο ήλιος κινείται χαµηλά στον ορίζοντα µε αποτέλεσµα οι ακτίνες
του να βλέπουν τη νότια όψη των κτηρίων σχεδόν κάθετα. Τη θερµαίνουν και
ταυτόχρονα διεισδύουν βαθιά από τα νότια ανοίγµατα στους εσωτερικούς
χώρους, αρκεί να µην υπάρχουν εµπόδια ηλιασµού, όπως γειτονικά κτήρια ή
αειθαλής βλάστηση.
Το καλοκαίρι ο ήλιος κινείται ψηλά στο στερέωµα, πάνω από τα κτήρια µε
µικρή κλίση προς το Νότο. Το µεσηµέρι, η ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν
παράλληλη µε τη νότια πλευρά τους. Έτσι, η νότια όψη µπορεί να σκιαστεί
εύκολα µε µικρές οριζόντιες προεξοχές του κτιρίου ή µε οριζόντια σκίαστρα.
Όταν η νότια όψη είναι στραµµένη προς την Ανατολή ή τη ∆ύση περισσότερο
από 6ο αρχίζουν σταδιακά να µειώνονται τα ηλιακά οφέλη το χειµώνα και
κυρίως η δυνατότητα σκιασµού το καλοκαίρι.
Η νότια όψη είναι η ευνοϊκότερη όψη για όλο το χρόνο. Θερµαίνεται το
χειµώνα και σκιάζεται εύκολα το καλοκαίρι.
Η ανατολική και δυτική όψη θερµαίνονται ελάχιστα το χειµώνα ενώ
υπερθερµαίνονται το καλοκαίρι.
Ο Κ.Εν.Α.Κ. δεν προσδιορίζει τον Νότο ως τον ενεργειακά βέλτιστο
προσανατολισµό των κτηρίων.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ
Θερµοχωρητικότητα ενός κτηρίου είναι η ικανότητά του να αποθηκεύει
θερµότητα στο εσωτερικό του. Η θερµότητα αποθηκεύεται στην θερµική µάζα
του κτηρίου. Η θερµική µάζα αποτελείται από το σύνολο των
θερµοσυσσωρευτικών υλικών των δοµικών στοιχείων. Θερµοχωρητικά είναι
όλα τα οικοδοµικά υλικά µε πυκνή µοριακή δοµή. Είναι τα πυκνά και βαριά
υλικά, όπως η πέτρα, το µάρµαρο, το σκυρόδεµα, το τούβλο (ψηµένο ή ωµό),
ο πηλός, τα κεραµικά υλικά.
Η θερµική µάζα απορροφάει θερµότητα είτε από την ηλιακή ακτινοβολία είτε
από το θερµό αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων. Τη συσσωρεύει και την
αποθηκεύει. Γι’ αυτό ονοµάζεται και αποθήκη θερµότητας του κτηρίου.
Όταν ο εσωτερικός αέρας είναι θερµότερος από τα δοµικά στοιχεία, αυτά
αποθηκεύουν θερµότητα. Όταν ο αέρας είναι ψυχρότερος, τα δοµικά στοιχεία
αποδίδουν θερµότητα.
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Χειµώνας
• Η θερµική µάζα του κτηρίου πρέπει να είναι τόση, ώστε να προλαβαίνει να
θερµανθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της µέρας.
• Η θερµική µάζα του κτηρίου πρέπει να είναι τόση, ώστε να αποδίδει
θερµότητα και να διατηρεί συνθήκες θερµικής άνεσης καθ’ όλη την
διάρκεια της νύχτας έως το επόµενο πρωί.
Καλοκαίρι
• Η θερµική µάζα του κτηρίου πρέπει να είναι τόση, ώστε να προλαβαίνει να
ψυχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Η θερµική µάζα του κτηρίου πρέπει να είναι τόση, ώστε οι τοίχοι να
εξακολουθούν, έστω και οριακά, να ψύχουν τον εσωτερικό αέρα, ως την
∆ύση, την ώρα της µέρας κατά την οποία η εξωτερική θερµοκρασία πέφτει
σε επίπεδα χαµηλότερα από την εσωτερική.
Η θερµική µάζα είναι ο ρυθµιστής της εσωτερικής θερµοκρασίας.
• Καθυστερεί την ψύξη των χώρων κατά τις χειµερινές νύχτες, διατηρώντας
τους θερµούς ως το πρωί.
• Καθυστερεί την θέρµανση των χώρων κατά τις θερινές µέρες, διατηρώντας
τους δροσερούς ως το βράδυ.
• Συµβάλει στην µείωση των θερµοκρασιακών διακυµάνσεων στο εσωτερικό
του κτηρίου, τόσο µεταξύ µέρας και νύχτας, όσο και µεταξύ του χειµώνα
και του καλοκαιριού.
Στο κλίµα της Ελλάδας η ύπαρξη θερµικής µάζας είναι µία από τις
βασικότερες προϋποθέσεις που δίνουν την δυνατότητα εξοικονόµησης
ενέργειας έως και 70% το χειµώνα και έως και 100% το καλοκαίρι. Τα κτήρια
που κατασκευάζονται από ελαφρά υλικά, π.χ. από ξύλο, ή γυψοσανίδα, ή
άχυρο δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τον ήλιο για τη θέρµανσή τους, ούτε να
έχουν το καλοκαίρι φυσικό δροσισµό.
Στον Κ.Εν.Α.Κ. αναφέρεται θεωρητικά η έννοια της θερµοχωρητικότητας. Ο
ρόλος της µάζας στη θερµική συµπεριφορά των κτηρίων δεν συνυπολογίζεται.
Προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία της θερµικής µάζας είναι η πλήρης
εξωτερική της θερµοµόνωση. Έτσι λειτουργεί αποτελεσµατικά. Απορροφάει
και αποδίδει θερµότητα µόνο από και προς τον εσωτερικό χώρο και όχι και
προς το περιβάλλον.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η µετάδοση θερµότητας γίνεται πάντα προς µια κατεύθυνση: από τα
θερµότερα προς τα ψυχρότερα σώµατα. Το χειµώνα, το θερµότερο κτήριο
µεταδίδει θερµότητα προς το ψυχρότερο περιβάλλον. Το καλοκαίρι το
θερµότερο περιβάλλον µεταδίδει θερµότητα προς το δροσερότερο κτήριο.
Η θερµοµόνωση αναστέλλει τη µετάδοση θερµότητας από τον εσωτερικό
χώρο των κτηρίων προς τον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα. Επιτυγχάνεται µε
τη µεσολάβηση αέρα. Ο αέρας έχει αραιή µοριακή δοµή, τα µόριά του δεν
εφάπτονται, και γι’ αυτό περιορίζει τη µετάδοση θερµότητας.
Οι περιοχές του κελύφους που πρέπει να προστατευθούν είναι τρείς: Τα
εξωτερικά δοµικά στοιχεία, τα ανοίγµατα και οι αρµοί.
Η εξωτερική θερµοµόνωση του κτηριακού κελύφους είναι σηµαντική γιατί
περικλείει και προστατεύει το σύνολο των δοµικών στοιχείων. ∆εν αφήνει
καµία εξωτερική του επιφάνεια εκτεθειµένη στις καιρικές συνθήκες.
Θερµοµονωτικά είναι όλα τα οικοδοµικά υλικά που περιέχουν αέρα στη µάζα
τους. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό του ακίνητου αέρα στη µάζα ενός
υλικού τόσο υψηλότερη είναι η θερµοµονωτική του ικανότητα.
Τα κουφώµατα πρέπει να κατασκευάζονται από θερµοµονωτικά υλικά ή
προφίλ και να φέρουν διπλούς υαλοπίνακες. Το διπλό τζάµι εξασφαλίζει ένα
µονωτικό διάκενο αέρα µεταξύ των δυο γυάλινων επιφανειών του που
αναστέλλει σηµαντικά τις απώλειες θερµότητας. Είναι απαραίτητο για το
ελληνικό κλίµα. Η τεχνολογία του διπλού τζαµιού αναπτύσσεται διαρκώς.
Προσφέρεται πληθώρα τύπων (διαφορετικής µορφής διάκενα, κενά αέρος,
ειδικά µονωτικά αέρια ή φίλτρα, ειδικής τεχνολογίας υαλοπίνακες). Για την
Ελλάδα, το συµβατικό διπλό τζάµι (5mm-17mm διάκενο αέρα-4mm) είναι η
επαρκής και η οικονοµικότερη επιλογή.
Οι αρµοί του κτηρίου είναι σηµαντική περιοχή µετάδοσης θερµότητας.
Βρίσκονται συνήθως στη συναρµογή των κουφωµάτων µε τις τοιχοποιίες, των
στεγών µε τις τοιχοποιίες και των τοιχοποιιών µε τον φέροντα οργανισµό
(υποστυλώµατα, δοκοί και πλάκες). Από τις περιοχές αυτές διαφεύγει ή
διεισδύει ψυχρός ή θερµός αέρας. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η σχολαστική
σφράγισή τους.
Η απαιτούµενη θερµοµόνωση των κτηρίων είναι πάντα αντίστοιχη µε το κλίµα
στο οποίο βρίσκονται. Στα ψυχρότερα κλίµατα οι ανάγκες θερµοµόνωσης
είναι αυξηµένες σε σχέση µε τα θερµότερα. Η αναντίστοιχη προς το κλίµα
αύξηση των συντελεστών θερµοµόνωσης στους ισχύοντες κανονισµούς
επιβαρύνει αναίτια και αδικαιολόγητα το κόστος κατασκευής.
Ο πρώτος άξονας προτεραιοτήτων του Κ.Εν.Α.Κ. είναι η αύξηση της
θερµοµόνωσης. Το υφιστάµενο κτηριακό απόθεµα στην Ελλάδα είναι
εξαιρετικά ενεργοβόρο όχι εξ αιτίας ανεπαρκών µέχρι σήµερα συντελεστών
θερµοµόνωσης αλλά επειδή τα κτήρια είναι αµόνωτα ή λόγω
κατασκευαστικών κακοτεχνιών.
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Σε ένα σωστά σχεδιασµένο κτήριο η νότια όψη είναι το χειµώνα πλήρως
εκτεθειµένη στον ήλιο. Όσο περισσότερα και µεγαλύτερα είναι τα νότια
ανοίγµατα του κτιρίου, τόσο περισσότερη ηλιακή ενέργεια δέχεται το
εσωτερικό του. Τα νότια υαλοστάσια αποτελούν εισόδους της ηλιακής
ακτινοβολίας, παρέχουν άµεσα ηλιακά κέρδη και λειτουργούν ως “παγίδες
θερµότητας”.
Στο εσωτερικό του κτηρίου η ηλιακή ακτινοβολία θερµαίνει κατά σειρά τα
δάπεδα, τον αέρα, τους τοίχους των χώρων και έτσι µετατρέπεται σε θερµική
ενέργεια. Η εσωτερική θερµοκρασία αυξάνεται.
Τα θερµοχωρητικά δοµικά στοιχεία στο εσωτερικό του κτιρίου απορροφούν τα
ηµερήσια θερµικά φορτία, τα αποθηκεύουν και θερµαίνονται.
Τη νύχτα, όταν ο ήλιος δύει και πέφτει η εσωτερική θερµοκρασία, τα θερµά
δοµικά στοιχεία ακτινοβολούν θερµότητα και, εφ’ όσον έχουν επαρκή µάζα,
διατηρούν στους χώρους συνθήκες θερµικής άνεσης µέχρι το επόµενο πρωί.
Ο Κ.Εν.Α.Κ. παρακάµπτει την ιδιαίτερη σηµασία των νότιων ανοιγµάτων και
δεν αξιολογεί την ενεργειακή τους συµβολή. Τα αντιµετωπίζει ως επιφάνειες
απωλειών θερµότητας. Παρακάµπτει εξ ίσου τη συµβολή της θερµικής µάζας
στη διατήρηση της θερµικής άνεσης και στην εξοικονόµηση ενέργειας.
ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΗΣ)
Είναι κατασκευές ή διαµορφώσεις στη νότια όψη των κτηρίων που
βελτιστοποιούν την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ονοµάζονται
παθητικά διότι η λειτουργία τους στηρίζεται στους φυσικούς νόµους
µετάδοσης θερµότητας και κίνησης του αέρα χωρίς τη χρήση πρόσθετων
συσκευών και µηχανολογικών συστηµάτων. ∆ίνουν συχνά λύση σε
περιπτώσεις όπου δεν είναι επιθυµητή ή εφικτή η δηµιουργία µεγάλων νότιων
ανοιγµάτων.
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Τα πιο διαδεδοµένα παθητικά ηλιακά συστήµατα είναι:
Το θερµοκήπιο, ο τοίχος µάζας, ο τοίχος Trombe, ο τοίχος νερού, οι
αεροσυλλέκτες.
Πολύ συχνά, όταν έχουν εφαρµοστεί ολοκληρωµένα οι αρχές βιοκλιµατικού
σχεδιασµού σε ένα κτήριο, δεν είναι αναγκαία η προσθήκη ΠΗΣ, ακόµη και
στην Β. Ελλάδα. Η εφαρµογή τους πρέπει να είναι µελετηµένη προσεκτικά
διότι:
•
•
•
•

Εύκολα αυξάνουν το κόστος και την περιπλοκότητα της κατασκευής και
εύκολα οδηγούν σε µία ασύµφορη σχέση κόστους – οφέλους.
Εύκολα µπορεί να προκαλέσουν συνθήκες υπερθέρµανσης ακόµη και το
χειµώνα.
Απαιτούν πολύ προσεχτική, επιµεληµένη και αποτελεσµατική
ηλιοπροστασία το καλοκαίρι.
Απαιτούν πρόσθετη δουλειά συντήρησης και χειρισµών από τον χρήστη, η
οποία συχνά παραµελείται.

Ο σχεδιασµός των ΠΗΣ είναι σχεδιασµός λεπτών ισορροπιών.
Η εµπειρία της βιοκλιµατικής κατασκευής στην Ελλάδα έχει δείξει ήδη, και
µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, πόσο εύκολες είναι οι αστοχίες στον
σχεδιασµό, την κατασκευή και την λειτουργία των ΠΗΣ, µε σοβαρότατες
επιπτώσεις στην θερµική λειτουργία των κτηρίων.
Είναι λοιπόν σηµαντική προϋπόθεση για τον σχεδιασµό των ΠΗΣ:
• Η τεκµηρίωση της ανάγκης ύπαρξης τους, που θα προκύπτει από την
ενεργειακή µελέτη του κτηρίου.
• Η µελέτη θερµικής προσοµοίωσης που θα προσδιορίζει τα µεγέθη, τα
χαρακτηριστικά και την απόδοσή τους.
Στην ενεργειακή αξιολόγηση του Κ.Εν.Α.Κ. δεν συνυπολογίζεται η θερµική
συµβολή των ΠΗΣ.
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ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για τον πλήρη φυσικό δροσισµό των κτηρίων
στο ελληνικό κλίµα είναι η πλήρης θερινή ηλιοπροστασία του κελύφους τους.
Στη διάρκεια µια καλοκαιρινής µέρας οι ακτίνες του ήλιου «βλέπουν» διαδοχικά
τις πλευρές του κτηρίου, µε διαφορετική γωνιά για κάθε προσανατολισµό. Το
πρωί προσπίπτουν κάθετα στην ανατολική όψη, το µεσηµέρι έρχονται από
ψηλά, παράλληλα προς τη νότια όψη και κατακόρυφα προς τις στέγες και τα
δώµατα, ενώ το απόγευµα βλέπουν κάθετα τη δυτική όψη.
Τα ηλιοπροστατευτικά εµπόδια για να σκιάσουν πρέπει:
• Να είναι κάθετα στην ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται η κάθε πλευρά.
∆ηλαδή, πρέπει να έχουν διαφορετική διεύθυνση και θέση για κάθε
πλευρά του κτηρίου.
• Να είναι εξωτερικά. Τα εσωτερικά πετάσµατα «κρύβουν» την ηλιακή
ακτινοβολία, όµως δεν εµποδίζουν καθόλου την είσοδο της ηλιακής
ενέργειας στους χώρους.
Η νότια όψη προστατεύεται µόνο µε οριζόντια σκίαστρα. Η διαστασιολόγησή
τους πρέπει να είναι προσεχτική, ώστε να σκιάζουν πλήρως τα νότια
ανοίγµατα χωρίς όµως να εµποδίζουν το χειµώνα την είσοδο του ήλιου στο
κτήριο. Επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των «ηλιακών χαρτών».
Η ανατολική και δυτική όψη µπορούν να σκιαστούν πλήρως µόνο µε
κατακόρυφα ηλιοπροστατευτικά σκίαστρα, σε θέση παράλληλη προς αυτές.
Οι στέγες και τα δώµατα δέχονται το µεσηµέρι την ισχυρότερη ηλιακή
ακτινοβολία κάθετα. Μπορούν να προστατευτούν µε αυξηµένη µόνωση, µε
φυτοκάλυψη ή και µε οριζόντια σκίαστρα, όπως τέντες και πέργολες.
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Ο µέσος συντελεστής θερινού σκιασµού του κτηρίου αναφοράς στον ΚΕΝΑΚ
(&γ αρθρ 9) είναι 0,70 για τις νότιες όψεις και 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και
ανατολικό προσανατολισµό. Αυτό πραχτικά σηµαίνει πλήρη απουσία θερινού
σκιασµού και κατά συνέπεια αναγκαστικό µηχανικό κλιµατισµό.
ΦΥΣΙΚΟΣ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΣ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγµατοποιείται πλήρης αερισµός των
εσωτερικών χώρων µε στόχο την αποβολή των θερµικών φορτίων των τοίχων
στον ψυχρό νυχτερινό αέρα και την ψύξη τους στα επίπεδα της χαµηλότερης
νυχτερινής θερµοκρασίας.
Νωρίς το πρωί κλείνουν όλα τα εξωτερικά ανοίγµατα.
Στην διάρκεια της µέρας η θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα ανεβαίνει.
(είσοδος έµµεσης ή άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας από τα ανοίγµατα, θερµική
αγωγιµότητα του κελύφους, άνοιγµα θυρών για λειτουργικούς λόγους). Οι
ψυχροί εσωτερικοί τοίχοι απορροφούν θερµότητα από τον εσωτερικό αέρα
και τον ψύχουν. Έτσι όµως οι ίδιοι οι τοίχοι σταδιακά θερµαίνονται. Η
εσωτερική θερµική µάζα του κτηρίου πρέπει να είναι τόση, ώστε οι τοίχοι να
εξακολουθούν, έστω και οριακά, να παραµένουν αρκετά ψυχροί, ώστε να
ψύχουν τον εσωτερικό αέρα, ως την ώρα της µέρας (αµέσως µετά τη ∆ύση του
ήλιου) κατά την οποία η εξωτερική θερµοκρασία πέφτει χαµηλότερα από την
εσωτερική. Τότε ανοίγουν όλα τα εξωτερικά ανοίγµατα του κτηρίου, ώστε να
ξαναρχίσει ο νέος κύκλος ψύξης των εσωτερικών του δοµικών στοιχείων.
Οι κύριες προϋποθέσεις για την λειτουργία του φυσικού δροσισµού είναι:
•
•
•

Η θερµική µάζα του κτηρίου να είναι επαρκής.
Ο νυχτερινός αερισµός, να είναι πλήρης.
Οι νυχτερινές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος να είναι σχετικά χαµηλές.

Ο πλήρης αερισµός ενός κτηρίου προϋποθέτει την διαρκή εναλλαγή του
συνολικού όγκου του εσωτερικού αέρα µε ψυχρό εξωτερικό. Επιτυγχάνεται
µόνο µε τον συνδυασµό διαµπερούς και κατακόρυφου αερισµού.
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Ο κατακόρυφος αερισµός στηρίζεται στην θερµική διαστρωµάτωση του
εσωτερικού αέρα. Προϋποθέτει την ύπαρξη ανοιγµάτων στις υψηλότερες
ζώνες των χώρων και συνολικά του κτηρίου, δηλαδή στις περιοχές που
συγκεντρώνεται ο θερµότερος εσωτερικός αέρας. Ο θερµός αέρας απάγεται
προς τα έξω. Ψυχρότερα στρώµατα αέρα έλκονται από τους χαµηλότερους
ορόφους και διαχέονται στους υπερκείµενους.
Επειδή ο κατακόρυφος αερισµός στηρίζεται στην ήπια φυσική ροή του αέρα οι
διαστάσεις των ανοιγµάτων πρέπει να είναι ικανοποιητικές, ώστε η κίνησή του
να µην ανακόπτεται λόγω τριβών.
Στην Ελλάδα η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ µέρας και νύχτας κυµαίνεται το
καλοκαίρι συνήθως µεταξύ των 10 και των 15⁰C. Όµως στις πυκνοδοµηµένες
περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων οι νυχτερινές θερµοκρασίες
διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις περιοχές αυτές ο φυσικός
δροσισµός είναι εφικτός µόνο υπό την προϋπόθεση της τροποποίησης του
αστικού µικροκλίµατος.
Στον Κ.Εν.Α.Κ. δεν αναφέρεται καν η έννοια του φυσικού δροσισµού. Ούτε ο
ρόλος του νυχτερινού αερισµού. Ο αερισµός αναφέρεται µόνο µέσα από το
πρίσµα της εξασφάλισης υγιεινής των χώρων.
ΦΥΤΕΥΣΗ

Τα φυτά απορροφούν και καταναλώνουν την ηλιακή ενέργεια για την
φωτοσύνθεση. ∆εν θερµαίνονται και δεν µεταδίδουν θερµότητα.
Η φύτευση είναι ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέσα για την τροποποίηση
του µικροκλίµατος των αστικών υπαίθριων χώρων και για την θερµική
προστασία των κτηρίων (φυτοκάλυψη στεγών, δωµάτων και όψεων).
Κ.Εν.Α.Κ
Ο Κ.Εν.Α.Κ αποτελεί το σύγχρονο και το πρώτο εθνικό θεσµικό πλαίσιο για την
εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα. Θα ήταν αναµενόµενο να
θεσµοθετεί για τη θέρµανση και τον δροσισµό των κτηρίων κατ’ αρχάς τον
βιοκλιµατικό σχεδιασµό, ώστε:
•

Να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της
φυσικά προσφερόµενης από το κλίµα ενέργειας µε µηδενικό κόστος.
• Να περιορίζει στο ελάχιστο την χρήση της ενέργειας ορυκτών καυσίµων
και της ηλεκτρικής.
Αντίθετα
• Αναστέλλει τη δυνατότητας αξιοποίησης του ήλιου και του κλίµατος στο
σχεδιασµό των κτηρίων για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
• Επιβάλλει υπερβολικές προδιαγραφές θερµοµόνωσης.
• Πριµοδοτεί συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας (κουφώµατα,
υαλοπίνακες, Η/Μ συστήµατα) και υψηλού κόστους στις κτηριακές
κατασκευές.
• Αυξάνει τις απαιτήσεις των Η/Μ συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού.
• Επιβάλλει την χρήση ενεργητικών συστηµάτων ΑΠΕ υψηλού κόστους και
σχετικά χαµηλής απόδοσης.
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« Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κ.Εν.Α.Κ. - Καθαρές Τεχνολογίες
∆όµησης »

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Ο Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός των κτηρίων και η εφαρµογή Καθαρών
Τεχνολογιών ∆όµησης είναι τα δύο αναπόσπαστα συστατικά της Οικολογικής
∆όµησης. Της δόµησης, που προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και όλων
των ζωντανών οργανισµών και που περιορίζει στο ελάχιστο την διατάραξη των
περιβαλλοντικών ισορροπιών.
Ο Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός µπορεί να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση
ορυκτών καυσίµων και τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Εάν όµως
εφαρµοστεί, όπως πολύ συχνά συµβαίνει, µε την χρήση ρυπογόνων και
τοξικών τεχνολογιών δόµησης παράγει εξ ίσου «άρρωστα κτήρια» και
περιβαλλοντικές βλάβες όσο και κάθε άλλη µορφή της σύγχρονης δόµησης
και δεν µπορεί να συµπεριληφθεί µεταξύ των φιλικών προς το περιβάλλον ή
µεταξύ των «πράσινων» τεχνολογιών.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα σύγχρονα κτήρια χαρακτηρίζεται από
υψηλή συγκέντρωση τοξικών ουσιών, και από συµπύκνωση υγρασίας και
εµφάνιση µυκήτων στους τοίχους. Πρόκειται για το επίσηµα πλέον
αναγνωρισµένο σύνδροµο των άρρωστων κτηρίων. Στα άρρωστα κτήρια
συγκαταλέγεται η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων κτηρίων στην
Ελλάδα.
Η επένδυση των κτηρίων µε αφρώδεις πλαστικές µονώσεις και το αεροστεγές
σφράγισµα των κουφωµάτων εγκλωβίζει τις επικίνδυνες εκποµπές τοξικών
οικοδοµικών υλικών και την εσωτερική υγρασία στους εσωτερικούς χώρους.
∆ηµιουργεί ανθυγιεινή ατµόσφαιρα, δυσφορία και αίσθηση ασφυξίας, την ίδια
που προκαλεί στον άνθρωπο ένα πλαστικό αδιάβροχο.
Οι δύο προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν στον εσωτερικό χώρο υψηλή ποιότητα
αέρα, υγιεινή και ευεξία είναι:
• Η εξασφάλιση της άδηλης αναπνοής και του άδηλου αερισµού του
κτηριακού κελύφους
• Η χρήση καθαρών υλικών και τεχνολογιών δόµησης
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ένα µεγάλο φάσµα των υλικών και των προϊόντων κατασκευής και εξοπλισµού
της οικοδοµής προέρχεται από τα συνθετικά πολυµερή των υδρογονανθράκων
του πετρελαίου. Πρόκειται για τις τεχνητές ρητίνες και τα πλαστικά υλικά και
προϊόντα. Η µεγάλη τους πλειοψηφία είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τον
ανθρώπινο οργανισµό. Μεταξύ τους, πολύ γνωστά και συνηθισµένα είναι:
• Οι µονώσεις πολυστερίνης: Εκποµπές στυρόλιου, αιθυλοβενζόλιου,
χλωροφθορανθράκων (φρέον)
• Τα πλαστικά κουφώµατα και τα οικοδοµικά προϊόντα PVC: Εκποµπές
βινυλοχλωριδίου, καδµίου, κ.ά.
• Υλικά πολυουρεθάνης, αφρός, βερνίκια και κόλλες δύο συστατικών:
Εκποµπές ισοκυανικών ενώσεων
• Συνθετικά συγκολλητικά υλικά, βερνίκια: Εκποµπές φορµαλδεϋδης κ.ά.
τοξικών χηµικών ενώσεων
• Προϊόντα και υλικά εξοπλισµού, µοριοσανίδες, ινοσανίδες: Εκποµπές
φορµαλδεϋδης
• Γυψοσανίδες µε χηµική γύψο (αντί της φυσικής): Φωσφορικές εκποµπές
• Πολυκαρβονικά υλικά: Εκποµπές διφαινόλης Α (ενδοκρινικός διαταράχτης)
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Οι επιπτώσεις των συνθετικών πολυµερών στην υγεία ποικίλουν και είναι αντίστοιχες της χηµικής σύστασης
του κάθε υλικού. Προσδιορίζονται από επίσηµους οργανισµούς (π.χ. Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, Ε.Ε.) ή
σε επίσηµους κανονισµούς και προδιαγραφές χωρών (π.χ. Αµερικής, Γερµανίας). Οι βλάβες που προκαλούν
είναι σοβαρές. Είναι βλάβες του ανοσοποιητικού, του κεντρικού νευρικού, του αναπνευστικού συστήµατος,
της ορµονικής ισορροπίας, καρκινογενέσεις και γενετικές διαταραχές.
Στην ελληνική οικοδοµική νοµοθεσία δεν υπάρχουν κανονισµοί προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος
Έτσι επικίνδυνα και επιβλαβή υλικά εξακολουθούν να κατέχουν πρωτεύουσα θέση στην κτηριακή κατασκευή.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΟΛΙΟ – ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Οι δύο από τους πέντε βασικούς υδρογονάνθρακες του
πετρελαίου.
ΒΕΝΖΟΛΙΟ
Ισχυρά τοξικό, εύφλεκτο υγρό, χηµική βάση των
πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων. Θέση στη
λίστα ΜΑΚ ΙΙΙ Α1 (αποδεδειγµένη πρόκληση
καρκινογενέσεων και γενετικών βλαβών).
ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Παράγεται από την νάφθα. Θέση στη λίστα ΜΑΚ ΙΙΙ Β
(αιτιολογηµένη υποψία καρκινογενούς επίδρασης).
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ
Προϊόν της αλκυλίωσης βενζολίου µε αιθυλένιο.
Χρησιµοποιείται καθ’ ολοκληρίαν για την παραγωγή
στυρόλιου. Προσβάλει το δέρµα, το αναπνευστικό
σύστηµα και τα µάτια. ∆ρα ως αναισθητικό – ναρκωτικό
ΣΤΥΡΟΛΙΟ
Εκπέµπεται από προϊόντα πολυστυρόλιου (π.χ. σκληρές
µονωτικές πλάκες). Ισχυρό δηλητήριο για το νευρικό
σύστηµα. Ύποπτο πρόκλησης καρκίνου και γενετικών
βλαβών (µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή ΜΑΚ 85 mg/m³ σε
χώρους εργασίας). ∆ιεισδύει στο έδαφος, στην τροφική
αλυσίδα και στους υδροφόρους ορίζοντες.
ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟ
Σε όλη τη διάρκεια ζωής του εκπέµπει µονοµερές
στυρόλιο. Σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών (τήξη,
επεξεργασία, φρεζάρισµα) εκπέµπει στυρόλιο,
εξαβρωµοκυκλοδωδεκάνιο (αντιαναφλεκτικό πρόσθετο)
βενζόλιο και αιθυλοβενζόλιο.

ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα οικοδοµικά υλικά µπορούν να θεωρηθούν καθαρά ανάλογα µε τον βαθµό στον οποίο ικανοποιούν
τέσσερεις βασικούς όρους:
• Χαµηλή εµπεριεχόµενη ενέργεια: Ελαχιστοποίηση της ενέργειας ορυκτών καυσίµων που απαιτείται για
την απόσπαση (εξόρυξη, συγκοµιδή, συλλογή), την επεξεργασία, την χρήση και τη διαχείριση των
απορριµµάτων των οικοδοµικών υλικών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
• Προστασία σπάνιων φυσικών πόρων: Χρήση υλικών που προέρχονται από άφθονους ή ανανεώσιµους
φυσικούς πόρους.
• Ανακυκλωσιµότητα: ∆υνατότητα επανάχρησης, ανακύκλωσης ή πλήρους αφοµοίωσης από το περιβάλλον
µετά τη χρήση.
• Μηδενική τοξικότητα: Χρήση υλικών ακίνδυνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισµών.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια καθαρά υλικά είναι:
• Τα υλικά της βιόσφαιρας (χλωρίδας και πανίδας)
• Τα υλικά της γης µε ορισµένες επιφυλάξεις (τοξικότητα βαρέων µετάλλων – ραδιενέργεια – ρύπανση)
• Τα υλικά που προέρχονται από τα οργανογενή ορυκτά, τα συνθετικά πολυµερή των υδρογονανθράκων του
πετρελαίου είναι κατά κανόνα τοξικά και επικίνδυνα για την υγεία.
• Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν καθαρά υλικά, χωρίς τοξικές προσµίξεις, που καλύπτουν όλο το φάσµα
των αναγκών της οικοδοµικής κατασκευής. Επιτρέπουν την άδηλη αναπνοή και εξασφαλίζουν υψηλή
ποιότητα εσωτερικού αέρα, χωρίς αύξηση του κόστους.
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ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EPS
ΜΕΡΟΣ B΄

άρθρο:
Παντελής Πατενιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου
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4. Αρχές ολοκληρωµένου σχεδιασµού ενός κτιρίου υψηλής ενεργειακής
απόδοσης
Η άνεση των ανθρώπων εξαρτάται από
τις εσωτερικές συνθήκες, οι οποίες
περιλαµβάνουν θερµοκρασία, υγρασία,
ποιότητα αέρα, φωτισµό και επίπεδα
θορύβων. Όλα αυτά µπορεί να
ελεγχθούν µε προσεκτικό σχεδιασµό
της ενεργειακής απόδοσης ενός
καινούριου ή ανακαινισµένου κτιρίου.
Οι σχεδιαστές πρέπει να ενσωµατώσουν
τα στοιχεία αυτά στους εθνικούς
κώδικες δόµησης και αισθητικής, στις
κλιµατικές απαιτήσεις κλπ.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Όλοι οι τοµείς του σχεδιασµού ενός κτιρίου αλληλοσυνδέονται και συνεπώς
προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση, είναι σηµαντικό να
υιοθετηθεί µια πραγµατικά ολοκληρωµένη διαδικασία σχεδιασµού. Συχνά
αλλαγές σε ένα τοµέα επηρεάζουν τους υπόλοιπους τοµείς. Για παράδειγµα, ο
καλός φυσικός φωτισµός πρέπει να εξισορροπείται έναντι πιθανής αυξηµένης
θερµότητας λόγω µεγάλων παραθύρων και ο φυσικός εξαερισµός µπορεί να
συγκρούεται µε τις προσπάθειες ελέγχου του εξωτερικού θορύβου. Κανένας
παράγοντας δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη χωρίς να συνυπολογιστούν και οι
επιδράσεις σε όλους τους υπόλοιπους – µια ολιστική προσέγγιση είναι πολύ
σηµαντική.
4.1 Το µοντέλο «trias energetica»
Το ενεργειακά επαρκές κέλυφος του κτιρίου είναι το κλειδί στο σχεδιασµό
κτιρίων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό εµπεριέχεται στις αρχές του
µοντέλου «Trias Eenrgetica», µε ιδιαίτερη έµφαση στη µείωση των
ενεργειακών απαιτήσεων, προτού προστεθούν συστήµατα παροχής
ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό προωθούνται οι σωστές λύσεις µε τις λιγότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αποφάσεις στο πρώτο βήµα καθορίζουν το
µέγεθος της θέρµανσης, της ψύξης, τις ανάγκες φωτισµού και τον καλό
δοµικό σχεδιασµό, τα οποία είναι σηµαντικά για τη µείωση των εργασιών
κατασκευής. Κακές αποφάσεις στο σηµείο αυτό µπορεί εύκολα να
διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν το µέγεθος του µηχανολογικού εξοπλισµού
που θα χρειαστεί τελικά. Είναι δυνατό να γίνουν τροποποιήσεις στο
σχεδιασµό, σε αρχικό στάδιο, προκειµένου να µειωθεί η ποσότητα, το
µέγεθος και η πολυπλοκότητα των εργασιών κατασκευής, γεγονός που µπορεί
να µειώσει και το κόστος των εργασιών, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθούν
χαρακτηριστικά από το αρχικό σχέδιο.
Η κατασκευή κτιρίων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης αρχίζει, µε το
σχεδιασµό ενός κελύφους κτιρίου που να εµποδίζει την ανώφελη απώλεια
ενέργειας. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι η θερµική µόνωση και η
αεροστεγανότητα του κτιρίου. Αφού ετοιµαστεί το κέλυφος του κτιρίου, τότε
µόνο ξεκινά και η µελέτη των ανώτερων επιπέδων του τριγώνου. ∆εν υπάρχει
λόγος να ελεγχθεί η απόδοση της κεντρικής θέρµανσης σε ένα κτίριο µε
µηδενική ενεργειακή κατανάλωση!
ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

101

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Kτίρια χαµηλής και µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης µε
θερµοµόνωση EPS»

Αυτή η ολοκληρωµένη στρατηγική σχεδιασµού περιλαµβάνει:
1. Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων
Βελτιστοποίηση της µορφής του κτιρίου και του διαχωρισµού του σε ζώνες,
εφαρµογή επαρκούς θερµοµόνωσης και κατασκευή αεροστεγούς συµβατικού
κελύφους, διασφάλιση πτώσεων χαµηλών πιέσεων στους αεραγωγούς,
εφαρµογή απλών συσκευών για τη µείωση του θερµικού φορτίου κλπ.
Εφαρµογή στοιχείων αλληλεπίδρασης του κτιρίου αν είναι απαραίτητο,
συµπεριλαµβανοµένων εξελιγµένων προσόψεων µε βέλτιστο προσανατολισµό
κουφωµάτων, εκµετάλλευση του φυσικού φωτός, σωστή χρήση των θερµικών
µαζών, ανακατανοµή της θερµότητας εντός του κτιρίου, δυναµική µόνωση
κλπ. Εφαρµογή συστήµατος φωτισµού µε ενεργειακή απόδοση. Παροχή
έξυπνου ελέγχου των συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένης και της απαίτησης
ελέγχου της θέρµανσης, της ψύξης, του εξαερισµού, του φωτισµού και του
εξοπλισµού.
2. Εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Παροχή βέλτιστης χρήσης της παθητικής ηλιακής ενέργειας για θέρµανση,
φυσικό φωτισµό, φυσικό εξαερισµό, νυχτερινό αερισµό κλπ. Εγκατάσταση
ηλιακών συλλεκτών, ηλιακών κυψελών, αιολικής ενέργειας, γεωθερµικής
ενέργειας, αποθήκευση υπόγειου νερού, βιοµάζα κλπ. Βελτιστοποίηση της
χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας µε εφαρµογή συστηµάτων µε µικρότερες
ενεργειακές απαιτήσεις.
3. Αποτελεσµατική χρήση των ορυκτών καυσίµων
Αν είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικής ενέργειας, πρέπει να
χρησιµοποιηθούν τα λιγότερο βλαβερά ορυκτά καύσιµα µε επαρκή τρόπο, π.χ
αντλίες θερµότητας, µπόιλερ φυσικού αερίου µε υψηλή απόδοση, µονάδες
θέρµανσης και ρεύµατος µε φυσικό αέριο (CHP) κλπ. Εφαρµογή επαρκούς
ανάκτησης θερµότητας του αέρα εξαερισµού κατά τη διάρκεια των θερµών
περιόδων.
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4.2 Το κέλυφος του κτιρίου
Έχουν καθοριστεί αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης για την κατασκευή του κτιριακού κελύφους,
προκειµένου να περιοριστούν οι ενεργειακές και ηλεκτρικές απαιτήσεις, στη φάση του σχεδιασµού.
Ο σχεδιαστής πρέπει να είναι σίγουρος για την απόδοση του κτιριακού κελύφους και συνεπώς η συνεργασία
µεταξύ αυτών που το σχεδιάζουν αρχιτεκτονικά, ενεργειακά και δοµικά, είναι απαραίτητη. Ο ακριβής
υπολογισµός της µέγιστης απαίτησης είναι απαραίτητος για κάθε δωµάτιο. Τα υπερµεγέθη συστήµατα
θέρµανσης και ψύξης είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και είναι µια
ανούσια επιπρόσθετη δαπάνη και µια αρχιτεκτονική δυσκολία.

Θερµική µόνωση
Η θερµική µόνωση στους τοίχους, τα δάπεδα, τα ταβάνια/στέγες, είναι σηµαντικό στοιχείο στο σχεδιασµό
του κτιρίου χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Βοηθά στην εξισορρόπηση των αλλαγών θερµοκρασίας, στο
να είναι το σπίτι πιο ζεστό, πιο ξηρό και πιο επαρκές ενεργειακά. Γενικά, ο στόχος πρέπει να είναι πρακτικά η
επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερης µόνωσης. Τα οφέλη, σταδιακά, θα ισοσταθµίσουν το αρχικό υψηλό
κόστος. Οι εθνικές προδιαγραφές δόµησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να αποτελούν το ελάχιστο όριο
συµµόρφωσης. Αν η σωστή µόνωση δεν εγκατασταθεί στο αρχικό στάδιο κατασκευής, τότε είναι δύσκολο,
πολλές φορές και αδύνατο, να γίνει διόρθωση µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Η αντίσταση ενός υλικού στη ροή θερµότητας µετράται σύµφωνα µε την τιµή U (ή αντίστοιχα µε το R). Όσο
χαµηλότερη είναι η τιµή U, τόσο καλύτερη είναι η µόνωση. Η τιµή U της κατασκευής προέρχεται από τις
αντίστοιχες τιµές των ξεχωριστών στρωµάτων. Ένα κτίριο χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης έχει µικρές
απώλειες θερµότητας και συνεπώς χαµηλή τιµή U. Για τα περισσότερα υλικά µόνωσης, οι τιµές αυτές
παρέχονται για
συγκεκριµένο πάχος του
υλικού. Είναι πολύ
σηµαντικό το υλικό να
τοποθετηθεί προσεκτικά
χωρίς κενά. Η τοποθέτηση
είναι λιγότερο σηµαντική
για πιο µεγάλο πάχος, αν
τοποθετηθούν δυο
στρώµατα µε
αλληλοεπικάλυψη στα
σηµεία που γίνονται οι
ενώσεις.
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«Συµπαγής κατασκευή, σωστός εξαερισµός»
Η ενεργειακή απόδοση δεν µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογία για να µειωθεί το
ποσοστό του εξαερισµού. Ένα αεροστεγές κτίριο χρειάζεται ένα σωστά
σχεδιασµένο και διαστασιολογηµένο σύστηµα αερισµού, προκειµένου να
υπάρχει καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Συνεχής εξαερισµός και
παροχή καθαρού αέρα εξασφαλίζουν ότι κάθε πιθανή ουσία ή αέριο, π.χ CO2,
µεταφέρεται έξω. Κάθε σωστό σύστηµα εξαερισµού εξασφαλίζει µια καλή
ποιότητα εσωτερικού αέρα. Με το σωστό εξοπλισµό και το σωστό σχεδιασµό
των αεραγωγών θα διατηρηθεί ο θόρυβος, εξαιτίας του συστήµατος
εξαερισµού, σε ένα ανεκτό επίπεδο. Η καλή αεροστεγανότητα ενός κτιρίου
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης σηµαίνει ότι οι απώλειες µέσω της
διάχυσης του αέρα είναι µικρές. Η ανεξέλεγκτη διαρροή αέρα πρέπει να
αποφεύγεται γιατί:
- Η αποτελεσµατικότητα της µόνωσης επηρεάζεται: η τιµή U είναι χειρότερη
από ότι έχει υπολογιστεί
- Υπάρχει εσωτερική συµπύκνωση εντός της κατασκευής. Ο ανεξέλεγκτος
εξαερισµός µεταφέρει την εσωτερική υγρασία του αέρα στην κατασκευή.
Ο βαθµός της συµπύκνωσης εξαιτίας της µεταφοράς θερµότητας είναι 100
φορές πιο υψηλός από τον αντίστοιχο µε διάχυση.
- Η διαρροή αέρα προκαλεί ρεύµατα, τα οποία µειώνουν την άνεση στο
εσωτερικό
- Ένα ελεγχόµενο σύστηµα αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας απαιτεί καλή
αεροστεγανότητα προκειµένου να ο αέρας να κυκλοφορεί ελεγχόµενα.
Για να επιτευχθεί αυτό το υψηλό επίπεδο αεροστεγανότητας πρέπει να
δηµιουργηθεί ένα φράγµα αέρα. Το φράγµα αέρα πρέπει να είναι συνεχές σε
ολόκληρο το κέλυφος του κτιρίου. Οι εργασίες εγκατάστασης των αεραγωγών
εξαερισµού πρέπει να γίνουν µέσα στο φράγµα αέρα και µόνο ο καθαρός
αέρας και οι αεραγωγοί εξαγωγής πρέπει να το διαπερνούν. Οι διελεύσεις
όλων των εγκαταστάσεων όπως θέρµανση, εξαερισµός, κλιµατισµός,
αποχέτευση, ηλεκτρικά, ύδρευση, αέριο κλπ πρέπει να σφραγιστούν µε
φλάντζες και να εκτελεστούν µε υψηλής ποιότητας εργασία.
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Η δηµιουργία ενός φράγµατος αέρα, για να ικανοποιείται η απαίτηση για µέγιστη διαπερατότητα 3 x 10-6
m3/m2 s Pa, συµπεριλαµβανοµένου και των αρµών, απαιτεί υψηλή ακρίβεια και χρήση κατάλληλων υλικών.
Υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φράγµατα αέρα είναι:
- Ίνες ξύλου, γύψος ή άλλο είδος σανίδας µε σφραγισµένους αρµούς στο τελείωµα
- Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης µε EPS
- Πιστοποιηµένο αφρώδες, θερµοµονωτικό EPS µε σφραγισµένους αρµούς
- Κατασκευές µε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε σφραγισµένους αρµούς, ή τοίχοι από τούβλα,
χωρίς κενά αέρα µεταξύ της µόνωσης και του τοίχου.
- Ειδικές µεµβράνες φράγµατος υδρατµών.
Ένας αυξανόµενος αριθµός κτιρίων επιβεβαιώνουν την ποιότητα της εργασίας, όσον αφορά στην
αεροστεγανότητα µε έλεγχο πίεσης (Blower Door Test) σε ένα στάδιο κατασκευής όπου είναι ακόµη εύκολο να
διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει [10].

Θερµικές γέφυρες και λεπτοµέρειες
Μερικοί πιστεύουν πως η µόνωση µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα µούχλας. Στην πραγµατικότητα
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο: τα καλά µονωµένα κτίρια αποτρέπουν την εµφάνιση µούχλας. Ο σχεδιασµός
και η εκτέλεση των λεπτοµερειών είναι κρίσιµοι παράγοντες προκειµένου να µη δηµιουργηθούν θερµές
γέφυρες που θα οδηγήσουν στην απώλεια ενέργειας και σε συµπύκνωση σε κρύες επιφάνειες. Η θερµική
γέφυρα τυπικά είναι στοιχείο που διεισδύει στη θερµική µόνωση και έχει σηµαντικά υψηλότερη θερµική
αγωγιµότητα. Οι ενώσεις παραθύρου ή πόρτας µε τον τοίχο, του τοίχου µε το πάτωµα, του τοίχου µε την
οροφή, µπορεί να έχουν θερµικές γέφυρες και αυτές οι λεπτοµέρειες πρέπει να σχεδιαστούν και να
κατασκευαστούν προσεκτικά. Μια θερµική γέφυρα αυξάνει την απώλεια θερµότητας µέσα στην κατασκευή,
και σε µερικές περιπτώσεις κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει συµπύκνωση σε επιφάνειες ή συµπύκνωση
ενδιάµεσα στις επιφάνειες. Κρύες επιφάνειες, που έχουν γίνει υγρές λόγω της συµπύκνωσης, παρέχουν
τέλειες συνθήκες για την ανάπτυξη µούχλας, ειδικά όταν υπάρχουν τα θρεπτικά συστατικά, όπως ταπετσαρία
µε κόλλα. Η ελαχιστοποίηση των θερµικών γεφυρών είναι σηµαντική για την απόδοση του κτιρίου. Το σχετικό
αποτέλεσµα µιας θερµικής γέφυρας αυξάνεται µε την αύξηση του επιπέδου µόνωσης, αλλά σε µόνωση µε
µεγαλύτερο πάχος είναι πιο εύκολο να σχεδιαστούν σωστές κατασκευές που να αποτρέπουν τη δηµιουργία
θερµικών γεφυρών.
Υάλωση και τεχνολογία κουφωµάτων
Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι απαραίτητα για την είσοδο σε ένα κτίριο καθώς και στο να επιτρέπουν τον
φωτισµό στο εσωτερικό του. Οι τεχνικές υάλωσης και οι τεχνολογίες κουφωµάτων είναι πλέον πολύ
εξελιγµένες: υπάρχουν επιστρώσεις υάλωσης που είναι σχεδιασµένες να επιτρέπουν ή όχι την είσοδο
συγκεκριµένων τµηµάτων του ορατού και υπέρυθρου φάσµατος – τα κενά µεταξύ των επιστρώσεων του
γυαλιού καλύπτονται µε ειδικά αέρια. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία αυτά παραµένουν το πιο αδύναµο σηµείο του
κελύφους του κτιρίου. Η προσοχή στη λεπτοµέρεια, µε σφράγισµα και από τις δυο πλευρές, είναι απαραίτητη
προκειµένου να δηµιουργηθεί µια αεροστεγής ένωση του κουφώµατος µε τον τοίχο και την θερµοµόνωση.
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4.3 Προσανατολισµός του κτιρίου και φυσικός φωτισµός
Η παθητική χρήση της ηλιακής ενέργειας µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις
για θέρµανση. Ο νότιος προσανατολισµός ενός κτιρίου συνεισφέρει στη
θερµική µάζα εξαιτίας της θέρµανσης από το άµεσο ηλιακό φως, για
παράδειγµα πάνω σε ένα τσιµεντένιο πάτωµα ακριβώς δίπλα από ένα
παράθυρο. Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις για φυσικό φωτισµό πρέπει να
εξισορροπούνται µε τις απαιτήσεις για παθητική θέρµανση και ψύξη, θέα και
προστασία της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων. Ο φυσικός φωτισµός πρέπει να
ενσωµατώνεται στον τεχνητό φωτισµό προκειµένου να επιτευχθεί το σωστό
επίπεδο φωτισµού και να υπάρχει ευελιξία. Το φυσικό φως της ηµέρας θα
πρέπει να χρησιµοποιείται όσο το δυνατό περισσότερο, για να φωτιστεί ένα
σπίτι και να έχει ενεργειακή απόδοση, καθώς και για την υγεία και την άνεση
των κατοίκων. Όµως το άµεσο ηλιακό φως είναι πολύ ισχυρή πηγή
θερµότητας και φωτός, και για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχεται για να
αποφευχθεί δυσφορία στα µάτια, υπερθέρµανση, αντανάκλαση, καθώς και
φθορά και ξεθώριασµα των χαλιών, των υφασµάτων και των συσκευών.
Πρακτικοί τρόποι για να µετριαστεί ή να ελεγχθεί το άµεσο ηλιακό φως και να
υπάρξουν οφέλη όσον αφορά στη θερµότητα, είναι:
• Νυχτερινή ψύξη, και αυξηµένος εξαερισµός
• Σωστός σχεδιασµός της θέσης των παραθύρων, του µεγέθους και του
προσανατολισµού ώστε να εξισορροπηθεί το κέρδος/ απώλεια
θερµότητας, να υπάρχει θέα και να είναι δυνατή η εκµετάλλευση της
θερµικής µάζας.
• Σκίαση του άµεσου ηλιακού φωτός, ειδικά το καλοκαίρι, αν
χρησιµοποιηθούν περσίδες ή γρίλιες που προσαρµόζονται εύκολα
• Με τη χρήση υαλοπινάκων ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας: µε
επίστρωση, µε χρώµα, σε σκούρα απόχρωση ή µε σχέδια
• Ενδοδαπέδια συστήµατα, συστήµατα αεραγωγών ή συστήµατα νερού
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ψύξη (όλα αυτά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και το χειµώνα για την προθέρµανση του αέρα)
4.4 Βιώσιµες πηγές ενέργειας
- Φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια
Αν η χρήση ενέργειας µειωθεί στο ελάχιστο, τότε η υπόλοιπη απαιτούµενη
ενέργεια µπορεί να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ο
χρόνος απόσβεσης για τέτοια συστήµατα µπορεί να είναι αρκετά µεγάλος,
αλλά µε τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις µπορεί να αποτελέσουν ελκυστική
επιλογή.
- Ηλιακοί θερµοσίφωνες
Η απαιτούµενη ενέργεια για οικιακό ζεστό νερό µπορεί να παραχθεί µε
ηλιακούς θερµοσίφωνες. Η απαιτούµενη ενέργεια για οικιακό ζεστό νερό
µπορεί να παραχθεί µε ηλιακούς θερµοσίφωνες ή µε αντλίες θερµότητας
αέρα – αέρα. Οι απαιτήσεις ενέργειας για µια τέτοια αντλία είναι 40-90
watt ανά λίτρο.
- Γεωθερµία
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την θέρµανση της κατοικίας το χειµώνα,
καθώς επίσης για ενεργειακά συµφέρουσα ψύξη το καλοκαίρι σε
συνδυασµό µε την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων πρέπει να συνδέονται µε την παροχή
ζεστού νερού για να εξοικονοµείται η ενέργεια που χρειάζεται για
θέρµανση.
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4.5 Συσκευές
Οι ηλεκτρικές συσκευές χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης όπως ψυγεία,
φούρνοι, καταψύκτες, λάµπες, πλυντήρια κλπ, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
εξοικονόµηση ενέργειας του σπιτιού. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που οι κάτοικοι
µπορούν να το τακτοποιήσουν από µόνοι τους.
4.6 Άλλα µέτρα
Θέρµανση
Η ικανότητα ενός συστήµατος θέρµανσης σε ένα κτίριο χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, τυπικά, είναι µικρή, επειδή οι απώλειες θερµότητας είναι
µικρές. Σε ένα κτίριο µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης δεν υπάρχει η
ανάγκη ενός συστήµατος θέρµανσης, και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να γίνει
µια τέτοια δαπάνη. Επιπλέον ενέργεια εισέρχεται στο κτίριο από τον αέρα του
εξαερισµού. Σε περίπτωση που ένα σύστηµα θέρµανσης είναι απαραίτητο, ο
πιο άνετος και αποδοτικός τρόπος για τη θέρµανση των δωµατίων είναι µε τη
χρήση ενδοδαπέδιας θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας ή µε συστήµατα
επιτοίχιας θέρµανσης. Η συνολική ενεργειακή απόδοση µπορεί επίσης να
αυξηθεί µε την εφαρµογή σταθερών συστηµάτων συµπαραγωγής ενέργειας
και θερµότητας [CHP(Combined Heat and Power)]. Όταν παράγεται
θερµότητα, ταυτόχρονα παράγεται και ενέργεια. H επιπλέον ενέργεια που
παράγεται, εισάγεται απευθείας στο δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού.
Οι επιχορηγήσεις για την επιπλέον ενέργεια που εισάγεται στο δηµόσιο
δίκτυο, σε πολλές χώρες είναι µια ελκυστική επιλογή.
5. Ο ρόλος του EPS στα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης

5.1 Η αξία της βέλτιστης µόνωσης
Η εταιρία Ecofys εξέτασε το κόστος της βέλτιστης µόνωσης [8]. Υπολογίστηκε
το βέλτιστο πάχος µόνωσης για τον ιδιοκτήτη κάθε σπιτιού, που καθορίζεται
από µια καµπύλη κόστους, η οποία σχηµατίζεται αν από το όφελος που τελικά
αποκοµίζεται από την εξοικονόµηση ενέργειας αφαιρεθεί η δαπάνη για τη
µόνωση.
Στην αξιολόγηση δεν συµπεριλήφθηκε το επιπλέον κέρδος από την πιθανή
ανάγκη για µικρότερου µεγέθους µπόιλερ ή από την µειωµένη ανάγκη για
κλιµατισµό, αφού η απόδοση της µόνωσης θα είναι βελτιωµένη. Επιπλέον, δεν
δόθηκε βάρος στην εξοµάλυνση του κλίµατος ή σε άλλα κοινωνικά οφέλη.
- Το συνολικό κόστος που εξοικονοµείται, στην καλύτερη περίπτωση, είναι
περίπου για µια τιµή U 0,3 W/(m2K). Οποιαδήποτε τιµή U στα δεξιά ή στα
αριστερά σηµαίνει πως ο ιδιοκτήτης θα εξοικονοµεί λιγότερα χρήµατα
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης.
- Από τη άλλη µεριά, αν συγκρίνουµε τη µόνωση µε άλλες µεθόδους
µείωσης CO2, µια καλύτερη προσέγγιση θα είναι η στόχευση σε ένα
επίπεδο, τουλάχιστον ενεργειακά ουδέτερο, που ίσως να συνοδεύεται και
από κρατική επιχορήγηση.
ÙÂ‡¯Ô˜ 21



ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

107

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Kτίρια χαµηλής και µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης µε
θερµοµόνωση EPS»

-

Η µόνωση θα παρέχει µια σχεδόν βέλτιστη λύση. Η µείωση των εκποµπών
των αερίων του θερµοκηπίου ακόµα και σε ανώτερα επίπεδα µόνωσης θα
είναι συµφέρουσα οικονοµικά. Οι µέθοδοι µείωσης του CO2 που είναι
απαραίτητες για να επιτευχθεί η επιθυµητή µείωση στις εκποµπές,
προκειµένου να περιοριστεί η παγκόσµια υπερθέρµανση σε λιγότερο από
2o C, θα κοστίσει τουλάχιστον 40,- €/ τόνο CO2[23].

Το συνολικό κέρδος εξαρτάται από την τοποθεσία και από παράγοντες όπως
το ενεργειακό κόστος, οι ώρες θέρµανσης, και το διαφορετικό κόστος των
δοµικών υλικών, των εργατικών χεριών και των µονωτικών υλικών ανά την
Ευρώπη. Για τα νέα κτίρια στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ακόµα σαφείς
κανονισµοί και συνεπώς δεν υπάρχει µέριµνα για τα επίπεδα µόνωσης. Για τα
υπάρχοντα κτίρια οι απαιτήσεις για βελτίωση είναι σε ακόµα χειρότερο
επίπεδο.
Από άποψη οικονοµική αλλά και ενεργειακή, η αύξηση του επιπέδου της
µόνωσης στα κτίρια είναι απόλυτα λογική. Η βελτίωση των επιπέδων µόνωσης
θα έχει µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.
Ένα συχνό επιχείρηµα ενάντια στην αύξηση της µόνωσης είναι η υψηλή
ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για την κατασκευή του µονωτικού
υλικού. Η εξοικονόµηση ενέργειας από τη χρήση του µονωτικού υλικού
λέγεται πως δεν αντισταθµίζει την κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο της
κατασκευής του. Μελέτη από την εταιρεία Gesellschaft fur umfrassende
Analysen GmbH [GUA,11] ανέλυσε την εξοικονόµηση ενέργειας από τη χρήση
συνθετικών θερµοµονωτικών πλακών που χρησιµοποιηθήκαν σε εξωτερικούς
τοίχους κτιρίων στην Ευρώπη. Αποδείχθηκε πως η εξοικονόµηση ενέργειας
από τη χρήση του µονωτικού υλικού, στη διάρκεια ζωής του κτιρίου, είναι 150
φορές µεγαλύτερη από την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την παραγωγή
του.
Από άποψη οικονοµική αλλά και ενεργειακή, η αύξηση του επιπέδου της
µόνωσης στα κτίρια είναι απόλυτα λογική.
5.2 Σηµαντικές ιδιότητες του µονωτικού υλικού EPS
Μικρό βάρος
Το EPS αποτελείται από 98% εγκλωβισµένο αέρα µέσα σε µια 2% κυψελωτή
δοµή και για το λόγο αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Οι πυκνότητες µεταξύ 10 και 35
kg/m2 επιτρέπουν ελαφριές και ασφαλείς κατασκευές και διευκολύνουν τη
µεταφορά, επειδή, λόγω του µικρού βάρους, εξοικονοµούνται καύσιµα κατά
τη µεταφορά. Το µικρό βάρος του EPS καθιστά το υλικό εύκολο στη χρήση επί
τόπου, αφού η ανύψωση µονωτικών υλικών µε µεγάλο βάρος γίνεται ολοένα
και πιο επικίνδυνη, από άποψη υγείας και ασφάλειας. Οι πλάκες EPS µπορούν
να τοποθετηθούν γρήγορα και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, αφού
δεν επηρεάζονται από την υγρασία. Το εξαιρετικά χαµηλό βάρος του EPS
είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα, ιδιαίτερα στα κτίρια χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης που απαιτείται πιο µεγάλο πάχος µόνωσης. Το δοµικό φορτίο
πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη επειδή έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε
όλη την κατασκευή. Για παράδειγµα, σε µικρού βάρους επίπεδες οροφές
βιοµηχανικών κτιρίων που στηρίζονται σε µεταλλικά προφίλ. Για τιµή U 0,2
W/(m2.K), µια διαφορά περίπου 40kg/m2 µεταξύ του EPS µε ανώτερες
ιδιότητες δυναµικής φόρτισης, και των πιθανών εναλλακτικών λύσεων πρέπει
να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τον κατασκευαστή του κτιρίου. Για άλλες
εφαρµογές, όπως εξωτερική θερµοµόνωση, το µικρό βάρος του EPS µπορεί
να αποτρέψει προβλήµατα που σχετίζονται µε την ανεπαρκή ανθεκτικότητα
των µηχανικών συναρµολογήσεων.
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Το EPS είναι ένα άριστο αδρανές για υλικά πλήρωσης και για σκυρόδεµα,
επειδή µειώνει το φορτίο σε εργασίες που απαιτείται εξοικονόµηση χρόνου.
Για τη δουλειά των πολιτικών µηχανικών, ο χρόνος σταθεροποίησης και το
κόστος συντήρησης από τη συνεχή καθίζηση του εδάφους είναι κρίσιµος
παράγοντας. Σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις, ο συνδυασµός του
µικρού βάρους µε τη σηµαντική και ανθεκτική δύναµη συµπίεσης,
χρησιµοποιείται EPS για εφαρµογές σε κατασκευές µε µεγάλο µηχανικό
φορτίο.
- Αντοχή, δοµική σταθερότητα και αντοχή στην καταπόνηση (βατότητα)
- Σεισµική µόνωση (µείωση δυναµικών & στατικών φορτίων επιχωµάτων)
Εκτός από το µικρό βάρος, η µοναδική δοµή του EPS έχει το πλεονέκτηµα της
µεγάλης αντοχής σε θλίψη. Η διαβροχή του υλικού δεν θα έχει ως
αποτέλεσµα την καθίζηση του ή την αλλοίωση άλλων χαρακτηριστικών του.
Αυτό σηµαίνει πως είναι κατάλληλο για πολλές κατασκευές και εφαρµογές
πολιτικού µηχανικού, ιδιαίτερα ως υλικό πλήρωσης, για παράδειγµα στην
οδοποιία, σε σιδηροδροµικές γραµµές και σε υποδοµές για γέφυρες. Τεστ
αντοχής στο EPS, για µετά από 30 περίπου χρόνια χρήσης κάτω από το
έδαφος, έδειξαν πως συνεχώς υπερέβαινε το ελάχιστο απαιτούµενο όριο
αντοχής 100ΚΡα. EPS που χρησιµοποιήθηκε στα θεµέλια γέφυρας και είχε
υποστεί καταπονήσεις για 40 χρόνια, έδειξε µια παραµόρφωση λιγότερη από
1,3%: το µισό από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά. Το πιο σηµαντικό είναι πως η
σταθερότητα του EPS δεν περιορίζεται µε την πάροδο του χρόνου.
Το EPS έχει εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, γεγονός που το καθιστά ιδανική
επιλογή για επαναλαµβανόµενη καταπόνηση ως υλικό για µόνωση σκεπής, για
υπόστρωµα σε πεζοδρόµια, για κατασκευές οδοποιίας και γενικά εφαρµογές
µόνωσης µε µεγάλη καταπόνηση. Με την ευέλικτη διαδικασία παραγωγής
του, οι µηχανικές ιδιότητες του EPS µπορούν να προσαρµοστούν για κάθε
συγκεκριµένη εφαρµογή.
Εκτεταµένες έρευνες, στα σηµαντικότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσµίως,
απέδειξαν ότι η χρήση του EPS σε πάσης φύσεως τοίχους αντιστήριξης
µειώνουν τις εδαφικές ωθήσεις σε ποσοστό άνω του 50%.
Οικονοµία
Το EPS είναι ένα δοµικό υλικό που έχει εδραιωθεί στη βιοµηχανία και
προσφέρει σίγουρες και οικονοµικές λύσεις που διευκολύνουν τους ειδικούς
ώστε να διατηρούν το κόστος µιας κατασκευής εντός του αρχικού
προϋπολογισµού. Στο θέµα τιµής ανά µονάδα απόδοσης θερµοµόνωσης, το
ΕPS είναι το πιο οικονοµικό υλικό της αγοράς. Αυτό σε συνδυασµό µε την
ασφάλεια στη χρήση, το εύκολο κόψιµο, το µικρό βάρος, τις µακροπρόθεσµες
ιδιότητες και το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται από την υγρασία, κάνει το EPS
να έχει την καλύτερη αναλογία τιµής /απόδοσης σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα
µονωτικά υλικά, µε επιπλέον εξοικονόµηση σε εργατικά χέρια και υλικά.
Ως αποδοτικό µονωτικό υλικό το EPS αποτρέπει την απώλεια ενέργειας και
συνεπώς βοηθάει στην εξοικονόµηση χρηµάτων µε τη µείωση των
λογαριασµών, στη διατήρηση των ορυκτών καυσίµων και στη µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που επηρεάζουν την υπερθέρµανση του
πλανήτη.
Αντίσταση στην υγρασία
Το EPS δεν απορροφά την υγρασία και οι µηχανικές και µονωτικές ιδιότητές
του δεν µειώνονται εξαιτίας της παρουσίας νερού ή υγρασίας. Η συµπύκνωση
των υδρατµών είναι µεγάλη απειλή για τη δοµή του κτιρίου. Στα ψυχρά
κλίµατα, το νερό από τον ζεστό, υγρό εσωτερικό αέρα µπορεί να διαχυθεί
µέσα στους εξωτερικούς τοίχους και στις σοφίτες και µπορεί να συµπυκνωθεί
καθώς ψύχεται. Στα ζεστά κλίµατα, συµβαίνει το αντίθετο. Το νερό από τον
ζεστό, υγρό εξωτερικό αέρα εισέρχεται στο κτίριο και καταλαµβάνει τις πιο
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κρύες περιοχές, όπου συµπυκνώνεται σε υγρό νερό. Αυτός είναι και ο κύριος
λόγος που πολλά κτίρια, σε ψυχρά αλλά και θερµά κλίµατα, έχουν
προβλήµατα µε µούχλα και σάπια ξύλα. Στα θερµά κλίµατα ιδιαίτερα αυτό
συµβαίνει αφού τοποθετηθούν εκ των υστέρων κλιµατιστικά.
Το EPS είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά µονωτικά υλικά της αγοράς όσον
αφορά την υγρασία. Η υγρασία που εξαπλώνεται µέσα στη κατασκευή ή µετά
από τυχαία διαρροή θα επηρεάσει µόνο οριακά και πρόσκαιρα την θερµική
απόδοση του EPS. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανθεκτικότητα του υλικού για
όλη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Παρόλα αυτά, ο προσεκτικός
σχεδιασµός είναι πολύ σηµαντικός και πρέπει να περιλαµβάνει φράγµατα
υδρατµού, όπου χρειάζεται, για να αποτρέπουν τη συµπύκνωση, η οποία
µπορεί να συµβεί σε κάθε µονωτικό υλικό κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες
ροής υδρατµού.
Ακόµη και 40 χρόνια κάτω
από το έδαφος, δείγµατα
EPS που ανακτήθηκαν
από σηµεία µε απόσταση
µικρότερη από 200mm
από το υπόγειο νερό,
έδειξαν λιγότερο από 1%
περιεχόµενο σε νερό, ενώ
τούβλα που περιοδικά
βυθίστηκαν, έδειξαν
λιγότερο από 4%
περιεχόµενο σε νερό –
απόδοση σαφώς
καλύτερη από άλλα
αφρώδη υλικά. Το EPS
χρησιµοποιείται επίσης
για πλωτή βάση σε
παραποτάµιους,
παραθαλάσσιους ή
λιµναίους οικισµούς.
Καθώς υπάρχει πολιτική πίεση για νέες δοµήσιµες περιοχές σε όλη την
Ευρώπη, σταδιακά επιτρέπεται και η επέµβαση σε κοµµάτια γης που έχουν
υποστεί καταστροφές από πληµµύρες. Η αποκατάσταση των κατεστραµµένων,
από πληµµύρες, κτιρίων είναι µια πιο γρήγορη, πιο πρακτική και λιγότερο
δαπανηρή διαδικασία αν ο σκελετός το κτιρίου έχει µονωτικά υλικά που δεν
απορροφούν το νερό.
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι η
παρεµπόδιση των αεροµεταφερόµενων βακτηρίων, της µούχλας και άλλων
µυκήτων να εισέλθουν στο σκελετό του κτιρίου, µε σωστό σχεδιασµό που να
εµποδίζει την εµφάνιση υγρασίας. Στις ΗΠΑ ο Σύνδεσµος EPS Molders
Association (EPSMA) χρηµατοδότησε ένα πρόγραµµα δοκιµών που
επικεντρώνεται στο EPS και την ανθεκτικότητα του στη µούχλα, τον Ιανουάριο
του 2004.
Ο EPSMA ανέθεσε στην SGS U.S. Testing Company να διεξάγει ελέγχους στο
EPS εφαρµόζοντας το Πρότυπο ASTM C1338 «Πρότυπη Μέθοδος για
καθορισµό της ανθεκτικότητας των µονωτικών υλικών και των προσόψεων
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κτιρίων στους µύκητες». ∆ιεξήχθηκαν ενδεικτικά τεστ για συνηθισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για
την κατασκευή των περισσότερων κτιρίων. Το EPS υποβλήθηκε στην επιρροή πέντε συγκεκριµένων ειδών
µυκήτων προκειµένου να ελεγχθεί η ανάπτυξη τους. Παρόλο που το EPS δεν είναι πλήρως αδιαπέραστο, έχει
µεγάλο βαθµό ανθεκτικότητας στην απορρόφηση της υγρασίας. Έχει την ιδιότητα να ελέγχει την υγρασία και
το φιλτράρισµα του αέρα, γεγονός το οποίο εµποδίζει την ανάπτυξη µούχλας.
∆ιαχείριση και εγκατάσταση
Το EPS είναι ένα υλικό ελαφρύ, συµπαγές και όχι εύθραυστο. Είναι πρακτικό και εύκολο στη διαχείριση και
την τοποθέτησή του. Η δυνατότητα διαµόρφωσης σε καλούπι επιτρέπει στο εργοστάσιο να δηµιουργήσει
σχήµατα που να εφαρµόζουν σε όλες τις αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις. Η ευέλικτη διαδικασία
παραγωγής επιτρέπει την παράδοση των προϊόντων στη ζητούµενη πυκνότητα, µόνωση και µηχανικές
ιδιότητες, σχήµα και µέγεθος, γεγονός που σηµαίνει τη δηµιουργία λιγότερων απορριµµάτων στο εργοτάξιο.
Είναι δυνατό να γίνουν και επί τόπου µετατροπές χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων κοπής. Μπορεί να κοπεί
στο επιθυµητό µέγεθος µε τη χρήση απλών εργαλείων όπως µαχαίρι ή πριόνι. Η διαχείριση του υλικού δεν
παρουσιάζει κίνδυνους για την υγεία κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, της εγκατάστασης, της χρήσης και της
κατεδάφισης, καθώς δεν απελευθερώνεται ακτινοβολία, ίνες ή άλλες ουσίες. Μπορεί εύκολα να γίνει η
διαχείριση και η επεξεργασία του EPS χωρίς να προκληθεί ερεθισµός, έκζεµα ή έγκαυµα στο δέρµα, στους
πνεύµονες ή στα µάτια. Αυτό σηµαίνει πως µάσκες, γυαλιά και άλλος προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι
απαραίτητος για τη χρήση του EPS.
Το τσιµέντο, ο ασβέστης, ο γύψος, ανυδρίτης και κονίαµα, που έχουν τροποποιηθεί µε διασπορά πλαστικού,
δεν επηρεάζουν το EPS, και έτσι µπορεί άνετα να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε συµβατικούς τύπους
κονιάµατος, γύψου και τσιµέντου. Όλα αυτά το καθιστούν ένα υλικό απολύτως ασφαλές και πρακτικό στη
χρήση για όλες τις εφαρµογές δόµησης ακόµη και για υπόγειες και θαλάσσιες κατασκευές.
Συµπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς
Το EPS, σε αντίθεση µε τα περισσότερα οργανικά δοµικά υλικά, είναι αυτοσβενύµενο. Σε θερµοκρασίες πάνω
από 100oC το EPS αρχίζει να µαλακώνει, να διαστέλλεται και τελικά να λιώνει. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες
τα αέρια από την καύση σχηµατίζονται από την αποσύνθεση της µάζας του λιωµένου υλικού. Εύφλεκτα αέρια
σχηµατίζονται µόνο σε θερµοκρασίες πάνω από 350oC. Το EPS παράγεται, όπως και η πλειοψηφία των
µονωτικών δοµικών υλικών, ως «αυτοσβενύµενο» [‘self extinguishing’ (SE)], επειδή περιλαµβάνει στη µάζα
του επιβραδυντικό φωτιάς. Η παρουσία επιβραδυντικών έχει ως αποτέλεσµα καλύτερη συµπεριφορά σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Τα υλικά µε τους επιβραδυντές “SE” είναι πιο δύσκολο να αναφλεχθούν, µειώνουν
σηµαντικά την εξάπλωση της φωτιάς και συνεπώς δίνουν στους πυροσβέστες περισσότερο χρόνο να
εκκενώσουν ένα φλεγόµενο κτίριο. Τα πρόσθετα αυτά προκαλούν αναστολή της πυρκαγιάς, έτσι ώστε όταν η
πηγή φωτιάς αποµακρυνθεί, το EPS θα σταµατήσει να καίγεται. Το λιωµένο EPS-SE δεν µπορεί να αναφλεγεί
από σπίθες, αποτσίγαρα ή άλλα µικρά αναµµένα αντικείµενα. Με τη παρουσία µεγάλων εστιών φωτιάς, που
περιλαµβάνουν και άλλα υλικά, το EPS-SE σταδιακά θα καεί.
Η µόνωση µε χρήση πλαστικών παλιότερα ήταν συνυφασµένη µε τον αυξηµένο κίνδυνο φωτιάς. Το
συµπέρασµα αυτό προέκυψε από φωτιές σε µεγάλα αρχιτεκτονικά κτίρια όπου δεν χρησιµοποιήθηκε µόνωση
µε πρόσθετους επιβραδυντές. Στην πραγµατικότητα η συµπεριφορά του EPS κατά τη διάρκεια φωτιάς
εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται. Από τη βιοµηχανία συστήνεται το EPS να
χρησιµοποιείται µαζί µε ένα υλικό επικάλυψης ή πίσω από τοίχο µε τούβλα, τσιµέντο, γύψο κλπ.
Παρόλα αυτά ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η εξάπλωση φωτιάς είναι µε τη σωστή προστασία της
µόνωσης από κάθε πηγή ανάφλεξης. Κανένα µονωτικό υλικό δεν χρησιµοποιείται ακάλυπτο, όχι µόνο από
άποψη κινδύνου φωτιάς αλλά και για καλύτερη διατήρηση των µηχανικών και µονωτικών ιδιοτήτων.
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Ανακύκλωση
Ήδη το EPS είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα ανακυκλώσιµα πλαστικά υλικά.
Συλλέγεται σε όλη την Ευρώπη σε διάφορα σηµεία ενός µεγάλου δικτύου. Σε
αντίθεση µε τα ανταγωνιστικά µονωτικά υλικά, η πολυστερίνη ανακυκλώνεται
εύκολα. Οι κατασκευαστές EPS ανακυκλώνουν όχι µόνο τα απορρίµµατα των
εργοστασίων σε µονωτικές πλάκες, αλλά και τα απορρίµµατα από τη
συσκευασία, τα οποία συλλέγονται και χρησιµοποιούνται για εξοικονόµηση
χρηµάτων και για τη µείωση της ανάγκης για κατασκευή καινούριων
συσκευασιών.
Η µόνωση µε EPS έχει µεγάλη διάρκεια ζωής στα κτίρια και για το λόγο αυτό,
προς το παρόν, υπάρχει µικρή ανάγκη για ανακύκλωση αυτού του µονωτικού
υλικού, µιας και το EPS δεν αποσυντίθεται και δεν φθείρεται. Στο τέλος του
κύκλου ζωής του µπορεί να ανακυκλωθεί µε πολλούς τρόπους.
Ποιότητα εσωτερικού αέρα
Στατιστικά, οι Ευρωπαίοι περνούν το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς
χώρους και συνεπώς η ποιότητα του εσωτερικού αέρα ενός κτιρίου παίζει
σηµαντικό ρόλο στην υγεία και την αποδοτικότητα των κατοίκων του. Η άνεση
των κατοίκων, από άποψη θερµότητας αλλά και ακουστικής, είναι σηµαντικό
συστατικό της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Η µόνωση µε EPS µπορεί να
διατηρήσει µια οµοιόµορφη θερµοκρασία αέρα, παρέχοντας έτσι θερµική
άνεση, και επίσης µπορεί να δράσει και ως εµπόδιο ήχου, παρεµποδίζοντας
τη µεταφορά του ήχου µέσα από εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.
Το EPS κατασκευάζεται µε πεντάνιο, έναν υδρογονάνθρακα που δρα ως
διασταλτικός παράγοντας, ο οποίος δεν είναι επιβλαβής για τη στρατόσφαιρα
και ο οποίος διαχέεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καλουπώµατος.
Από τη στιγµή που ο διασταλτικός παράγοντας αντικαθίσταται από αέρα, η
µόνωση που εγκαθίσταται δεν ελευθερώνει σηµαντικές ποσότητες πεντανίου
ή άλλων ουσιών που µπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού
αέρα [13,14].
Οι οδηγίες της Αµερικανικής Πνευµονολογικής Εταιρείας [American Lung
Association’s (ALA)] για την ποιότητα του
εσωτερικού αέρα είναι από τις πιο αυστηρές στον
κόσµο. Αναγνωρίζουν το EPS ως ασφαλές υλικό για
τη µόνωση τοίχων και δαπέδων. Άλλα σπίτια που
έχουν εγγραφεί στη ALA έχουν χρησιµοποιήσει
τσιµεντένιες µονώσεις µε σκοπό να ακολουθήσουν
τις αυστηρές προδιαγραφές τους. Παρόλο που η ALA
δεν προωθεί συγκεκριµένα υλικά ή προϊόντα,
τονίζει πως τοίχοι που έχουν µονωθεί µε EPS δεν
απελευθερώνουν ίνες βλαβερές για τους
πνεύµονες.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, επειδή το EPS
δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά για τους µύκητες
και δεν ευνοεί την ανάπτυξη της µούχλας και των
µυκήτων, αυτό σηµαίνει πως η ποιότητα του
εσωτερικού αέρα δεν επηρεάζεται αρνητικά από
την εµφάνιση τέτοιων µικροοργανισµών.
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Πιστοποιηµένη µονωτική ικανότητα
Το µονωτικό υλικό EPS έχει µεγάλο και αποδεδειγµένο ιστορικό ποιότητας και
παράγεται κάτω από τη σήµανση CE σύµφωνα µε τα CEN στάνταρ της ΕΕ, π.χ.
EN 13163. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν επιπλέον σηµάνσεις ποιότητας,
εθελοντικά, προκειµένου να υπάρχει καλύτερη εφαρµογή του προϊόντος σε
συγκεκριµένες κατασκευές. Αυτή είναι η εγγύηση για τον κατασκευαστή και
τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ότι το µονωτικό υλικό EPS ικανοποιεί πλήρως όλες
τις νοµικές προδιαγραφές. Οι εθνικοί Σύνδεσµοι EPS µπορούν να παρέχουν
επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε τις ποιοτικές προδιαγραφές που υπάρχουν
κατά τόπους.
5.3 Κατασκευή µια επαρκούς ενεργειακά κατασκευής µε χρήση EPS
Μόνωση επικλινούς στέγης και ταβανιού
Ένα κτίριο µε επικλινή στέγη χωρίς µόνωση χάνει περίπου το 42% της
θερµικής της ενέργειας µέσω της σκεπής. Η µόνωση EPS µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στις περισσότερες επικλινείς στέγες. Η θέση του µονωτικού
EPS µπορεί να είναι πάνω ή κάτω από την κατασκευή της σκεπής.
Για τη µόνωση µε EPS ανάµεσα στα δοκάρια της οροφής, έχουν αναπτυχθεί
ειδικές λεπτοµέρειες για να είναι δυνατή η χρήση του ακόµη και µε τις
διαφοροποιήσεις στο πλάτος µεταξύ των δοκαριών. Για τέτοιου είδους
κατασκευές υπάρχουν στην αγορά πολλές διαφορετικές λύσεις µε EPS.
Μια επιπλέον επιλογή για τη µόνωση είναι η µορφή των προκατασκευασµένων
πάνελ π.χ. διαρθρωτικά µεµονωµένα πάνελ (SIPS) ή πάνελ sandwich. Ειδικά
στην περίπτωση στέγης µε µικρή κλίση, η επιλογή της µόνωσης του ταβανιού
ή της σοφίτας είναι πολύ συχνό φαινόµενο. Η αντοχή σε θλίψη του ΕPS που
χρησιµοποιείται για τη µόνωση σε σοφίτες, καθιστά δυνατή την πρόσβαση
στην περιοχή αυτή. Όταν γίνεται συντήρηση ή ανακαίνιση που περιλαµβάνει
αντικατάσταση πλακιδίων, µπορεί να προστεθεί επιπλέον µόνωση πάνω από
την υποδοµή της σκεπής, πριν τοποθετηθούν τα νέα πλακάκια. Η επίδραση
στους κατοίκους θα είναι µικρή, αφού ο εσωτερικός χώρος δεν επηρεάζεται.

Επίπεδη σκεπή
Όπως και ένα κτίριο µε επικλινή σκεπή, έτσι και ένα κτίριο µε επίπεδη σκεπή
χάνει το 42% της θερµικής του ενέργειας µέσω της σκεπής. Η µόνωση µε EPS
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις περισσότερες κατασκευές είτε το υλικό
υποστήριξης είναι ξύλο, είτε µέταλλο, είτε τσιµέντο. Η συντήρηση ή η
ανακαίνιση µιας επίπεδης σκεπής είναι συχνά απαραίτητη εξαιτίας διαρροής
µέσω της αδιάβροχης µεµβράνης.
Η ήδη υπάρχουσα µόνωση EPS µπορεί να µείνει ως έχει, αφού δεν
επηρεάζεται από την υγρασία και δεν θα σαπίσει ή θα επηρεαστεί από τη
µούχλα. Μπορεί να προστεθεί επιπλέον µόνωση για να βελτιωθεί η θερµική
απόδοση.
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Το «EPS Cut-to-falls» χρησιµοποιείται για τη θερµική µόνωση νέων και
ανακατασκευασµένων επίπεδων σκεπών. Με το πρόγραµµα CAD µπορούν να
σχεδιαστούν συστήµατα «cut-to-falls» που να εξασφαλίζουν την καλή
αποστράγγιση των επίπεδων σκεπών. Μετά το σχεδιασµό και το κόψιµο µε το
πρόγραµµα CAD, πλάκες µε σήµανση µπορούν να παραδοθούν στο σηµείο
κατασκευής και να συνοδεύονται από ένα σχέδιο κατασκευής για αυτόν που
θα κάνει την εγκατάσταση.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Μόνωση τοίχου
Περίπου το 24% της θερµότητας ενός σπιτιού χωρίς µόνωση, χάνεται µέσω
των τοίχων του. Ανάλογα µε τις πρακτικές δόµησης που χρησιµοποιούνται
κατά τόπους, η µόνωση του τοίχου µπορεί να είναι έξω ή µέσα στον εξωτερικό
τοίχο ή στο κενό ανάµεσα στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο. Τυπικά αν
χρησιµοποιείται τσιµέντο ή κάτι παρόµοιο για την κατασκευή, η µόνωση
τοποθετείται στο εξωτερικό µέρος του τοίχου.
Μόνωση τοίχου µπορεί να τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα σπίτια µε:
- Τοποθέτηση πάνελ EPS στον εξωτερικό τοίχο και µετά εφαρµόζοντας
γύψο ή άλλο διακοσµητικό τελείωµα από πάνω (ETICS)
- Τοποθέτηση πάνελ EPS κάτω από το έδαφος (περιµετρικές πλάκες) µε την
ανάλογη αδιαβροχοποίηση
- Εισαγωγή µεγάλης ποσότητας EPS χαλαρής πλήρωσης, µαζί µε ένα
κολλώδες µίγµα, στο πάνω µέρος της κοιλότητας του τοίχου ή µέσα από
τρύπες στο πάνω µέρος του εξωτερικού τοίχου και επιτρέποντας στον
αφρό να κυλήσει µέσα στην κοιλότητα και να την γεµίσει.
- Προσκολλώντας πλάκες EPS µε ενσωµατωµένο τελείωµα από γύψο στην
µια πρόσοψη (doublage) στο εσωτερικό του τοίχου
- Κατασκευή συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε EPS
Τα καινούρια κτίρια χρησιµοποιούν άλλες τεχνικές για να διασφαλίσουν
την ολοκληρωµένη σωστή µόνωση των τοίχων. Αυτό γίνεται µε τους εξής
τρόπους:
- Προκατασκευασµένα, αυτό-στηριζόµενα πάνελ µε ενσωµατωµένη µόνωση
(SIPS)
- Μονωµένα καλούπια σκυροδέµατος [Insulated Concrete Forms (ICFs)]:
κατασκευάζεται ένα «σκελετός» από EPS µε ένα κενό µεταξύ του
εσωτερικού και εξωτερικού τοίχου το οποίο γεµίζεται µε τσιµέντο. Η
κατασκευή αυτή επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσµατική δόµηση όπου
η µόνωση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του κτιρίου και εξασφαλίζει
άριστες µονωτικές ιδιότητες.
- Κατασκευή συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε EPS
Mε τη µεγάλη ευελιξία σχεδιασµού που προσφέρει το EPS, υπάρχει ακόµη
και η δυνατότητα να διατηρηθεί η όψη τούβλου, σε περίπτωση
ανακαίνισης.
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Μόνωση πατωµάτων και θεµελίωση
Απώλειες θερµότητας µέχρι 20% µπορεί να υπάρχουν µέσω του πατώµατος
ενός µη µονωµένου κτιρίου.
• Εξαιτίας της µεγάλης θλιπτικής αντοχής και της µικρής απορρόφησης
υγρασίας, µια από τις πιο διαδεδοµένες εφαρµογές του EPS είναι µόνωση
πατώµατος µε πλάκες επί εδάφους. Μια ακόµα συνηθισµένη εφαρµογή µε
χρήση EPS είναι τα µονωµένα τσιµεντένια πατώµατα, είτε
προκατασκευασµένα είτε κατασκευάζονται επί τόπου ως σύστηµα δοκών ή
τούβλων. Στα κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης η µόνωση
τοποθετείται όχι µόνο στα πατώµατα αλλά και στα θεµέλια. Σε πολλές
περιπτώσεις το EPS χρησιµοποιείται ως «κρυφή» µορφή τσιµέντου για τα
θεµέλια.
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Μύθος και πραγµατικότητα
Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια και
το πόσο εύκολο (ή δύσκολο) και δαπανηρό (ή όχι) είναι να επιτευχθεί αυτή.
Το σίγουρο είναι ότι εάν µιλάµε για µία προυπάρχουσα κατασκευή, η
ευκολότερη, γρηγορότερη, φθηνότερη και αποτελεσµατικότερη παρέµβαση
είναι η αλλαγή των υαλοπινάκων µε σύγχρονους ενεργειακούς υαλοπίνακες
τελευταίας γενεάς οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν θερµοµόνωση
ισάξια µε αυτήν µιας σύγχρονης τοιχοποιίας.

Η απλούστερη εφαρµογή υαλοπινάκων η οποία κυριάρχησε µέχρι και την
δεκαετία του 1980 ήταν οι µονοί απλοί υαλοπίνακες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν
προσέφεραν τίποτα περισσότερο από αυτό που προσέφεραν οι υαλοπίνακες
από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκαν στις ανθρώπινες κατασκευές από
τον 10ο πχ αιώνα:
• προστασία από τα καιρικά φαινόµενα,
• επαφή µε το φυσικό περιβάλλον / είσοδο του φυσικού φωτός,
• υποτυπώδη θερµοµόνωση (Συντελεστής θερµοπερατότητας U= 5,7 w/m² ºC)
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τους διπλούς απλούς υαλοπίνακες οι οποίοι
βελτίωσαν την θερµοµόνωση κατά 80% περίπου (συντελεστής
θερµοπερατότητας U= 3,2 w/m² ºC).
Παρόλα αυτά η παγκόσµια ενεργειακή κρίση σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς
παγκόσµιες οικολογικές εξελίξεις, κατέστησαν τους διπλούς απλούς
υαλοπινάκες παρωχηµένους µέσα σε δύο µόλις δεκαετίες (σε σχέση µε τις
τρείς χιλιετίες που χρειάστηκαν για τους µονούς απλούς).
Η σύγχρονη ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
οδήγησε την παγκόσµια βιοµηχανία παραγωγής υαλοπινάκων στην κατασκευή
των σύγχρονων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας
(Low-e Solar Control). Οι υαλοπίνακες αυτοί κατόρθωσαν να βελτιώσουν την
θερµοµόνωση σε σχέση µε τους απλούς διπλούς κατά 200% περίπου
(Συντελεστης θερµοπερατοτητας U= 1,0 w/m² ºC) και κατά 400% περίπου σε
σχέση µε τους απλούς µονούς!!!
Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ότι κατά την παραγωγή ενός τετραγωνικού
µέτρου διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα
20kg διοξείδιο του άνθρακα ενώ ο ίδιος υαλοπίνακας εξοικονοµεί
τουλάχιστον 120kg διοξειδίου του άνθρακα ετησίως καθόλη την διάρκεια της
ζωής του (λόγο της εξοικονόµησης ενεργείας στην οποία συµβάλλει).
Εν’ τούτοις η επικέντρωση στον συντελεστή θερµοπερατότητας και µόνο,
είναι το λιγότερο παραπλανητικό για θερµά κλίµατα όπως της Ελλάδος.
Σε τέτοια κλίµατα, το ζητούµενο είναι η συνεχής θερµοµόνωση τόσο το
χειµώνα όσο και το καλοκαίρι. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µείωση του συνόλου
της ηλιακής ενέργειας που επιτρέπει ο υαλοπίνακας να εισέλθει στο κτίριο.
Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο έχει κατορθώσει να επιτύχει η σύγχρονη
τεχνολογία των υαλοπινάκων. Ενας σωστός ενεργειακός υαλοπίνακας
τελευταίας γενεάς οφείλει να κρατάει την ζέστη µέσα στο σπίτι το χειµώνα
ενώ το καλοκαίρι, αντιστρέφοντας την δράση του, να την κρατάει έξω.
Ο συντελεστής που εκφράζει την ιδιότητα αυτή είναι ο ηλιακός συντελεστής
(g-factor). Οσο χαµηλότερος είναι ο συντελεστής αυτός τόσο καλύτερη η
απόδοση του υαλοπίνακα το καλοκαίρι. Ολα αυτά φυσικά χωρίς να
εµποδίζουν το φυσικό φώς να εισέλθει στο κτίριο, µε αποτέλεσµα την άσκοπη
δαπάνη για φωτισµό.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το µεγαλύτερο από τα επιτεύγµατα της
παγκόσµιας βιοµηχανίας υαλοπινάκων είναι, ότι σε αντίθεση µε τον ΜΥΘΟ
που θέλει κάθε καινούργια τεχνολογία αιχµής να περνά στον καταναλωτή σε
ένα δυσβάσταχτο κόστος όπου µόνο λίγοι να µπορούν να απολαύσουν, στην
προκειµένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει!!
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι ότι το κόστος απόκτησης (είτε για αντικατάσταση
υπαρχόντων είτε για πρωτογενή τοποθέτηση) µίας σωστής ενεργειακής
υάλωσης για ένα τυπικό διαµέρισµα δεν ξεπερνά τα 1000 - 1500 €!!!
Σύµφωνα µε µελέτες η διαφορά του κόστους κτήσης, µεταξύ αυτών των
υαλοπινάκων και των απλών διπλών, αποσβένεται σε ένα περίπου έτος. Αυτό
σηµαίνει ότι από το δεύτερο έτος και µετά, και για όλο τον χρόνο ζωής του
κτιρίου, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες πρακτικά συνεισφέρουν στον
οικογενειακό προυπολογισµό!
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι, για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας
γενεάς, πρακτικά δεν υπάρχει όριο ζωής ενώ δεν απαιτούν απολύτως καµµία
ειδική συντήρηση πέρα του τυπικού καθαρισµού όπως και όλοι οι απλοί
υαλοπίνακες.
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άρθρο:
PLANECO ΕΠΕ
Dr. Γεώργιος Μουστακίδης
(Εκπρόσωπος του ift
Rosenheim στην Ελλάδα)

Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους
κατασκευαστές µερικά βασικά σηµεία για
τη σήµανση CE των δοµικών υλικών
σύµφωνα µε τον κανονισµό 305/2011 ΕΕ που
αντικαθιστά την οδηγία 89/106 ΕΟΚ και
διαχειρίζονται σχεδόν σαν να είναι ιατρικάτεχνολογικά προϊόντα! Σε αντίθεση µε την
οδηγία, ο κανονισµός είναι δεσµευτική
νοµοθετική πράξη και η εφαρµογή του είναι
υποχρεωτική σε όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ!
Παρακάτω παραθέτονται βασικά τµήµατα
του κανονισµού συνδυαστικά και
σχολιάζονται για την καλύτερη κατανόηση.
Όπως σε όλους τους κανονισµούς γενικά,
έτσι και στο συγκεκριµένο, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν διατάξεις που περιλαµβάνουν
απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν όχι µόνο την
ασφάλεια των κτιρίων και άλλων δοµικών
κατασκευών, αλλά και την υγεία, τη
διάρκεια ζωής των έργων, την εξοικονόµηση
ενέργειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, οικονοµικές πτυχές και
άλλες πλευρές σηµαντικές από την άποψη
του κοινού συµφέροντος.
Οι δοµικές κατασκευές στο σύνολό τους και
στα ξεχωριστά τους µέρη πρέπει να είναι
κατάλληλες για τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη
ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των
ατόµων που εµπλέκονται σε ολόκληρο τον
κύκλο ζωής των κατασκευών («κύκλος
ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόµενα
στάδια της ζωής ενός προϊόντος του τοµέα
των δοµικών κατασκευών, από την αγορά
των πρώτων υλών ή τη δηµιουργία από
φυσικούς πόρους έως την τελική διάθεση).
Με την προϋπόθεση ότι οι δοµικές
κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει
να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις
δοµικών κατασκευών που τις αφορούν για
οικονοµικά εύλογο χρόνο ζωής.
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Οι γενικές απαιτήσεις για τη σήµανση CE είναι:
• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
• Πυρασφάλεια
• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
• Ασφάλεια και προσβασιµότητα χρήσης
• Προστασία κατά του θορύβου
• Εξοικονόµηση ενέργειας και διατήρηση της θερµότητας
• Βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων (νέα απαίτηση)
Ο κανονισµός 305/2011 φέρει µερικές νέες απαιτήσεις για όλα τα προϊόντα
και επεξηγήσεις - διαλευκάνσεις για µερικές οικογένειες προϊόντων. Επίσης
καθορίζει και τις υποχρεώσεις των διανοµέων (εµπόρων). Παρακάτω θα
περιγραφούν µερικές βασικές αλλαγές έχοντας υπόψη τον τοµέα των
κατασκευαστών και ιδιαίτερα του κλάδου κουφωµάτων και µονωτικών
υαλοπινάκων.
∆εν θα υπάρχει πλέον ∆ήλωση Συµµόρφωσης αλλά ∆ήλωση Απόδοσης, η
οποία θα συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα ΙΙΙ του
κανονισµού.
Οι κατασκευαστές, ως βάση για τη δήλωση απόδοσης, καταρτίζουν την
τεχνική τεκµηρίωση, περιγράφοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε το
απαραίτητο σύστηµα αξιολόγησης και την επαλήθευση της σταθερότητας της
απόδοσης. Με την κατάρτιση της δήλωσης απόδοσης, ο κατασκευαστής
αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συµφωνία του προϊόντος του τοµέα των
δοµικών κατασκευών µε την εν λόγω δηλωθείσα απόδοση. Η δήλωση
απόδοσης εκφράζει την απόδοση των προϊόντων του τοµέα των δοµικών
κατασκευών σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές.
Το εναρµονισµένο πρότυπο είναι ο µόνος τρόπος που χρησιµοποιείται για την
κατάρτιση δήλωσης απόδοσης για προϊόν του τοµέα των δοµικών
κατασκευών, το οποίο καλύπτει και για τον καθορισµό συστήµατος
αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης των
προϊόντων.
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Ο κατασκευαστής µπορεί να µην καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν διαθέτει
στην αγορά προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών που καλύπτεται από
εναρµονισµένο πρότυπο σε περίπτωση όπου:
α) το προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών κατασκευάζεται
µεµονωµένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής
παραγγελίας και εγκαθίσταται σε ενιαία ταυτοποιηµένη δοµική
κατασκευή,
β) το προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών κατασκευάζεται στο
εργοτάξιο για την ενσωµάτωσή του στις αντίστοιχες δοµικές κατασκευές ή
γ) το προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών κατασκευάζεται κατά
τρόπο παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη διατήρηση των
µνηµείων.

« Σήµανση CE 2013. ∆οµικά υλικά
σαν ιατρικά προϊόντα »

Οι κατασκευαστές πρέπει να φυλάσσουν την τεχνική τεκµηρίωση και τη
δήλωση απόδοσης επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος του τοµέα των
δοµικών κατασκευών στην αγορά.
Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της
δήλωσης απόδοσής του, το οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη µορφή είτε από
ηλεκτρονικό µέσο. Εντούτοις, όταν παρτίδα του ίδιου προϊόντος παρέχεται σε
µεµονωµένο χρήστη, µπορεί να συνοδεύεται από ένα µόνο αντίγραφο της
δήλωσης απόδοσης είτε υπό έντυπη µορφή είτε από ηλεκτρονικό µέσο.
Τοποθετώντας τη σήµανση CE ή µεριµνώντας για την τοποθέτησή της σε
προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών, οι κατασκευαστές θα πρέπει να
υποδηλώνουν ότι αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη συµφωνία του εν λόγω
προϊόντος µε τη δηλωθείσα απόδοσή του.
Η σήµανση CE θα πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊόντα του τοµέα των
δοµικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση
απόδοσης σύµφωνα µε τον κανονισµό 305/2011. Εάν δεν έχει καταρτιστεί
δήλωση απόδοσης, η σήµανση CE δεν θα πρέπει να τοποθετείται. Η σήµανση
CE τοποθετείται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν
του τοµέα των δοµικών κατασκευών ή σε στερεωµένη στο προϊόν ετικέτα.
Μόνο όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του
προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Πρέπει
να αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, η εµπορική επωνυµία ή το
κατατεθέν σήµα τους και η διεύθυνση επικοινωνίας.
Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους του τοµέα των δοµικών
κατασκευών φέρουν αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος
ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές
αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν του
τοµέα των δοµικών κατασκευών.
Επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η βασική απαίτηση δοµικών κατασκευών
για βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη
την ανακυκλωσιµότητα των δοµικών κατασκευών, των υλικών και των µερών
τους µετά την κατεδάφιση, την ανθεκτικότητα των δοµικών κατασκευών και
τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών και δευτερογενών
υλικών.
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« Σήµανση CE 2013. ∆οµικά υλικά
σαν ιατρικά προϊόντα »

Για την αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης των πόρων και των επιπτώσεων που
έχουν οι δοµικές κατασκευές στο περιβάλλον, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να
χρησιµοποιούνται περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων.
Κατά περίπτωση, η δήλωση απόδοσης θα πρέπει να συνοδεύεται από
πληροφορίες σχετικά µε περιεχόµενες επικίνδυνες ουσίες στο προϊόν του
τοµέα των δοµικών κατασκευών. Οι πληροφορίες για το περιεχόµενο
επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει αρχικά να περιορίζονται στις ουσίες στις
οποίες παραπέµπουν τα άρθρα 31 και 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH).
Θα πρέπει να είναι δυνατόν η δήλωση απόδοσης να αριθµείται σύµφωνα µε
τον αριθµό αναφοράς του τύπου του προϊόντος.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η δήλωση απόδοσης είναι ακριβής και
αξιόπιστη, θα πρέπει να αξιολογείται η απόδοση του προϊόντος του τοµέα των
δοµικών κατασκευών και θα πρέπει να ελέγχεται η παραγωγή στο εργοστάσιο
µε κατάλληλο σύστηµα αξιολόγησης (FPC) και επαλήθευσης της
σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τοµέα των δοµικών
κατασκευών. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε τύπο προϊόντος πρέπει να υπάρχουν
τα απαραίτητα σηµεία ελέγχου στο σύστηµα ελέγχου παραγωγής στο
εργοστάσιο.
Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του
τοµέα των δοµικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν
συµφωνεί µε τη δήλωση απόδοσης ή δεν συµµορφώνεται προς άλλες
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, λαµβάνουν αµέσως τα
αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση αυτού του
προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών ή, κατά περίπτωση, το
αποσύρουν ή το ανακαλούν. Αυτό σηµαίνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να
γνωρίζει ποια παρτίδα υλικών έχει τοποθετήσει σε ποιο προϊόν, ώστε να είναι
σε θέση να τηρήσει τα ανωτέρω!!
Εκείνο που έχει καθοριστεί στο άρθρο 36 του κανονισµού είναι οι κανόνες
µεταβίβασης των αποτελεσµάτων δοκιµής των ουσιωδών χαρακτηριστικών
(ΙΤΤ) από τον πάροχο (παραγωγό) του συστήµατος στον κατασκευαστή. (π.χ.:
άρθρο 36γ, «…. Ο κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα
αποτελέσµατα της δοκιµής που έλαβε από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο
συστήµατος µόνο έπειτα από άδεια του εν λόγω κατασκευαστή ή παρόχου
συστήµατος, ο οποίος παραµένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία
και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσµάτων της δοκιµής.» Μέθοδος
Cascading). Αυτή η µέθοδος ήταν επιτρεπτή για τους κατασκευαστές
παραθύρων και εξώπορτων αλλά όχι για κατασκευαστές µονωτικών
υαλοπινάκων. Τώρα θα επιτρέπεται για όλες τις οικογένειες δοµικών
κατασκευών, αν δεν θα αναιρείται από τα εναρµονισµένα πρότυπα.
Τα ισχύοντα εναρµονισµένα πρότυπα µάλλον θα προσαρµοστούν µέχρι την
ισχύει του κανονισµού 305/2011.
Στο άρθρο 37 αναγράφονται και χρήσεις απλουστευµένων διαδικασιών για
την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης από πολύ
µικρές επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν
να επεξεργάζονται προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών στα οποία
εφαρµόζεται το σύστηµα 3 σύµφωνα µε τις διατάξεις για το σύστηµα 4.
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Όταν ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί αυτές τις απλουστευµένες διαδικασίες,
αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος του τοµέα των δοµικών
κατασκευών µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις µέσω ειδικής τεχνικής
τεκµηρίωσης και αποδεικνύει την ισοδυναµία των διαδικασιών που
χρησιµοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα εναρµονισµένα
πρότυπα. Αυτό είναι παραπάνω από δύσκολο στον τοµέα των κουφωµάτων και
των µονωτικών υαλοπινάκων. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο, γιατί ισχύει η
µέθοδος Cascading.
Στον κανονισµό γίνεται αναφορά και στις υποχρεώσεις των διανοµέων
(εµπόρων ή αυτών που αγοράζουν π.χ. ρολά και τα τοποθετούν) και
αναφέρονται επιγραµµατικά τα παρακάτω:
1. Όταν οι διανοµείς καθιστούν προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών
διαθέσιµο στην αγορά, ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.
2. Πριν οι διανοµείς καταστήσουν προϊόν του τοµέα των δοµικών
κατασκευών διαθέσιµο στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, εφόσον
απαιτείται, φέρει την απαιτούµενη σήµανση CE και συνοδεύεται από τα
έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού και από τις
οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια, σε γλώσσα που
καθορίζεται από το σχετικό κράτος µέλος και ευκόλως κατανοητή από
τους χρήστες. Οι διανοµείς εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και
ο εισαγωγέας έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται.
Όταν το προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών δεν συµφωνεί µε τη
δήλωση απόδοσης ή δεν συµµορφώνεται προς άλλες ισχύουσες
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, ο διανοµέας δεν διαθέτει το προϊόν
στην αγορά έως ότου αυτό συµµορφωθεί µε τη δήλωση απόδοσης που το
συνοδεύει και συµµορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού ή έως ότου η δήλωση απόδοσης διορθωθεί. Πέραν
τούτων, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο ο διανοµέας ενηµερώνει τον
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της
αγοράς.
3. Ο διανοµέας διασφαλίζει ότι οι συνθήκες αποθήκευσης στους χώρους του
ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµφωνία του µε τη δήλωση
απόδοσης και τη συµµόρφωσή του προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού.
4. Οι διανοµείς όπως οι κατασκευαστές όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να
πιστεύουν ότι προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών που έχουν
διαθέσει στην αγορά δεν συµφωνεί µε τη δήλωση απόδοσης ή δεν
συµµορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού, διασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα
για τη συµµόρφωση αυτού του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν,
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι
διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες
εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν διαθέσιµο το
προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες ιδίως για τη µη συµµόρφωση και τα
τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. Ζήτω τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα!
5. Οι διανοµείς όπως και κατασκευαστές παρέχουν στην αρµόδια εθνική
αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός της, όλες τις πληροφορίες και
την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµφωνία του
προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών µε τη δήλωση απόδοσης
και η συµµόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή.
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Ένας διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε
το άρθρο 11, όταν διαθέτει προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών στην
αγορά µε την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του ή τροποποιεί προϊόν που
διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που µπορεί να θίξει τη συµµόρφωση
προς τη δήλωση απόδοσης.

« Σήµανση CE 2013. ∆οµικά υλικά
σαν ιατρικά προϊόντα »

Και τέλος καθορίζεται διαδικασία αντιµετώπισης σε εθνικό επίπεδο των
προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών που παρουσιάζουν κίνδυνο
από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους µέλους και ενεργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Θα ελέγχονται
από τις αρχές εποπτείας της αγοράς (2η ∆/ΝΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Γ.Β/ ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ) ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την
ταυτοποίηση του µη συµµορφούµενου προϊόντος του τοµέα των δοµικών
κατασκευών, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν µη συµµόρφωσης και του
σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών µέτρων που
ελήφθησαν, καθώς και οι απόψεις που προβάλλει ο σχετικός οικονοµικός
φορέας.
Ειδικότερα θα γίνονται αναφορές εάν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε
κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
α) το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη δηλωθείσα απόδοση και/ή δεν πληροί
τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των βασικών
απαιτήσεων δοµικών κατασκευών που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισµό·
β) ελλείψεις στις εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές ή στην ειδική
τεχνική τεκµηρίωση.
Η εφαρµογή του Π∆ 334/94 (Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών) δεν είχε µέχρι
τώρα καµία επιτυχία, επειδή δεν τηρήθηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά
τώρα πρέπει να υπάρχουν αποδεδειγµένα έλεγχοι.
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