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ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε
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Econ3
∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr

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

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πάνος Κοσµόπουλος
Εκδότης:
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Έκδοση - Ιδιοκτησία:
Profilgroup Ο.Ε.
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης:
Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης & ∆ηµ. Σχέσεις:
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο:
Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος:
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα:
Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Profilgroup

∆ρ. Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μ.Sc.
∆ιευθυντής
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.

Πέτρος Κουφόπουλος

Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Βασίλης Κωστόπουλος

Καθ. Πανεπιστηµίου Πατρών
∆/ντής Εργ. Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων,
Τµήµατος Μηχ. & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών

Κατερίνα Λιάπη

Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

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

Νίκος Μπάρκας

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

∆ηµήτρης Μπίκας

Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

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

Νίκος Παπαµανώλης

Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος

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

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

∆ηµ. Γ. Χρηστάκης
Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.
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∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας

Θράσος Πανίδης

∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-50
ABB
ALFA ENERGY SYSTEMS
∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
BRIGHT SOLAR
ECOCITY
ALFA ENERGY SYSTEMS
BUILD-IT
ENGAIA A.E.
ABB
EUROCHARITY
INTERAMERICAN
KEBE A.E.
KRANNICH SOLAR
MASTER-D
NANODOMI
NEON ENERGY
SOLAR CELLS HELLAS
PAIRAN
™∂º
SUNWIND
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
™À¡¢∂™ª√™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ª∂ º/µ
™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT A.B.E.E.
TERRA VERDE
EXELGROUP
SUNWIND

8

ÙÂ‡¯Ô˜ 19



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 52-93
ABB
NANODOMI®
ALUMINCO
ALTEC
DEGERENERGIE
ALUMIL
ERA ENERGY
BRIGHT SOLAR
TERRA VERDE
ΦΕΜΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NEWERNERGYSOLUTIONS
JC ENERGY
ETHER
VEGA SOLAR
KIRCHNER SOLAR GROUP
PHYSICAL
ENTEC CONTRACTORS A.E.

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 94-127
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
άρθρο: Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων

ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
άρθρο: Νάσος Μιχελής, ∆ικηγόρος , LL. M. Muenchen
Βιργινία Ευαγγελάτου, ∆ικηγόρος, Master II Aix-en- Provence
∆ικηγορική εταιρία MStR, Μιχελής-Στρογγυλάκη-Ράινχαρτ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΙΣ Α.Π.Ε
άρθρο: Πάνος Κοσµόπουλος, Αθηνά Καντζιούρα, Ιωάννης Κοσµόπουλος,
Κωνσταντίνος Κλέσκας, Ανδρέας-Μιχαήλ Κοσµόπουλος
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων
και Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
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Νέα χρονιά,
Νέες προοπτικές,
Νέα προϊόντα.
Το τεύχος αυτό εγκαινιάζει τη νέα χρονιά µε ενδιαφέροντα νέα,
µε πρωτοποριακά προϊόντα και µε νέα ενδιαφέροντα άρθρα.
Παράλληλα θα διαβάσετε για τις τάσεις της τεχνολογίας στα
ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήµατα και άρθρα έγκριτων
ακαδηµαϊκών για το περιβάλλον και τις Α.Π.Ε.
Πιστεύω ότι αυτό το τεύχος θα αποτελέσει την καλύτερη αρχή για
το νέο χρόνο δίνοντας το στίγµα µιας Ελλάδας σύγχρονης, µιας
Ελλάδας που ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία.
Καλό διάβασµα.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

ABB

∫∂ƒ¢π™∂ ∆√ ¢π∞°ø¡π™ª√ °π∞ ∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√
∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∫∆À√ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∆∞Ã∂π∞™
º√ƒ∆π™∏™ ∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ √Ã∏ª∞∆ø¡

Η Εσθονία παρήγγειλε 200 DC ταχυφορτιστές δηµιουργώντας το πρώτο εθνικό
δίκτυο συστηµάτων ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων.
Η ΑΒΒ ανακοίνωσε ότι κέρδισε το διαγωνισµό της Εσθονικής κυβέρνησης για
τη δηµιουργία ενός εθνικού δικτύου 200 συστηµάτων ταχείας φόρτισης
ηλεκτρικών οχηµάτων. Ταχυφορτιστές θα εγκατασταθούν σε όλες τις αστικές
περιοχές που έχουν περισσότερους από 5.000 κατοίκους καθώς και σε όλους
τους κεντρικούς δρόµους ανά 50 περίπου χιλιόµετρα δηµιουργώντας το πιο
πυκνό και εκτενές εθνικό δίκτυο ταχυφορτιστών στον κόσµο. Η παραγγελία
κατακυρώθηκε στην ΑΒΒ το 4ο τρίµηνο του 2011 και οι πρώτες παραδόσεις
των DC συστηµάτων ταχυφορτιστών Terra ξεκινούν το 2ο τρίµηνο του 2012 µε
στόχο την ολοκλήρωση του δικτύου µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα, µε την υπογραφή 5ετούς συµβολαίου, η ΑΒΒ θα παρέχει
υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους φορτιστές καθώς και για τα πληροφοριακά
τους συστήµατα. Για την παραγγελία αυτή η ΑΒΒ συνεργάστηκε µε τις
εταιρείες G4S και NOW! Innovations, οι οποίες παρέχουν λύσεις για την
πελατειακή υποστήριξη και την πληρωµή, αντίστοιχα.
O διαρκώς αυξανόµενος αριθµός ηλεκτρικών οχηµάτων παγκοσµίως,
δηµιουργεί µεγάλη προοπτική στην αγορά φορτιστών ταχείας φόρτισης καθώς
και στα πληροφοριακά συστήµατα παρακολούθησης και υποστήριξής τους. Οι
ταχυφορτιστές DC της ΑΒΒ χρησιµοποιούνται εµπορικά από το Μάιο του 2010
και µειώνουν το χρόνο φόρτισης από τις 8 ώρες που απαιτούν οι φορτιστές
AC, στα 15 µε 30 λεπτά.
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∂π¢∏™∂π™

ALFA ENERGY SYSTEMS
¡∂∞ ™Àªª∂∆√Ã∏ ™∂ ∏ª∂ƒπ¢∞ °π∞ √π∫π∞∫∞ º/µ
™∆∏ £∏µ∞

Η Alfa Energy συµµετείχε στην ηµερίδα που διοργανώθηκε µε πολύ µεγάλη
επιτυχία µετά από πρωτοβουλία του κ. Καπρούλια, από την εταιρία NOVART
στις εγκαταστάσεις της, στη Θήβα, στις 24-10-2011.
Η ηµερίδα ήταν εκπαιδευτικoύ χαρακτήρα και αφορούσε κυρίως τους
επαγγελµατίες του χώρου (εγκαταστάτες, ηλεκτρολόγους µηχανικούς,
µηχανολόγους, πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ) οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν µέσα από την εισήγηση της κας Αριάδνης Τίκα
(Project Manager-Alfa Energy ) για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τον τρόπο
στήριξης των βάσεων της Alfa Energy για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια- τόσο στα
οικιακά συστήµατα όσο και για τα πάρκα- και να παρακολουθήσουν διεξοδικά
από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες περιπτώσεις, καθώς και τη φιλοσοφία
για την επιλογή της σωστής σειράς βάσης, κατάλληλης για την χρήση που
προορίζεται.
Η Alfa Energy παρουσίασε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες συστηµάτων
στήριξης Φ/Β που παράγει, µε ιδιαίτερη έµφαση στις λύσεις για στήριξη σε
στέγες και κεραµοσκεπές, κερδίζοντας έτσι τις εντυπώσεις χάρη στο µεγάλο
εύρος λύσεων που προσφέρει το σύστηµα και στις πιστοποιήσεις που διαθέτει
για κάθε απαίτηση. Με το πέρας της οµιλίας οι επαγγελµατίες του χώρου
είχαν την ευκαιρία να λάβουν ένα εκπαιδευτικό CD µε τις επιλογές βάσεων
στήριξης αλλά και τη διαδικασία εγκατάστασης.
Η εταιρία NOVART αποτελεί µία µεγάλη εταιρία του κλάδου µε ιδιαίτερη
εξειδίκευση στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα.

περισσότερες πληροφορίες

Aριάδνη Τίκα
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∂π¢∏™∂π™

∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√
∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
∏ ¶ƒø∆√Ãƒ√¡π∞∆π∫∏ ¢∂•πø™∏

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 στο ξενοδοχείο THE MET HOTEL
πραγµατοποιήθηκε, µε ιδιαίτερη επιτυχία και σε θερµή εορταστική
ατµόσφαιρα, η πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του Ελληνογερµανικού Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου.
Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο προς τιµήν των µελών, των
συνεργατών και φίλων του Επιµελητηρίου, µε παρουσία προσωπικοτήτων του
πολιτικού, διπλωµατικού, τραπεζικού, επιστηµονικού και επιχειρηµατικού
κόσµου της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν:
ALLIANZ, ΑRCHIRODON, BAYER, COSMOTE, ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, MERCK,
NIVEA, ΟΤΕ, KTHMA ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.
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∂π¢∏™∂π™

BRIGHT SOLAR
∏ ™À¡∆∏ƒ∏™∏ ∞¡∞¶√™¶∞™∆√ ∫√ªª∞∆π
∆ø¡ º/µ ™À™∆∏ª∞∆ø¡

Πολλές φορές δεχόµαστε την ερώτηση από υποψήφιους επενδυτές ή
ιδιοκτήτες Φ/Β σταθµών, αν είναι απαραίτητη η συντήρηση των σταθµών.
Ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουµε είναι µε µια ερώτηση. Εάν αγοράσετε
ένα αυτοκίνητο αξίας 25.000,00€ θα είναι απαραίτητη η συντήρηση; Στο
ερώτηµα αυτό αν σκεφτείτε ότι ένας Φ/Β σταθµός ανεξαρτήτως ισχύς σας
προσφέρει ένα µόνιµο εισόδηµα για 20 ή 25 χρόνια, πιστεύουµε ότι έχετε την
απάντηση σας.
Τεχνικά είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ένα Φ/Β πάρκο ή ένας Φ/Β σταθµός σε
στέγη είναι τοποθετηµένος σε ένα επιθετικό περιβάλλον µε έντονα καιρικά
φαινόµενα και πολλούς αστάθµητους παράγοντες. Σίγουρά η σωστή σχεδίαση
ενός Φ/Β σταθµού και η χρήση κατάλληλων πιστοποιηµένων υλικών βοηθάει
στη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του στη διάρκεια του χρόνου. Βέβαια η
συστηµατική συντήρηση και η άµεση επέµβαση, διασφαλίζουν την επένδυση
και την καλύτερη δυνατή απόδοση της.
Η Bright Solar, αποτελεί µέλος του οµίλου Bright, µε µακρά παρουσία (από το
2000) στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
16
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Η Bright Solar σας προσφέρει επαγγελµατική τεχνική υποστήριξη και
συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια (20 - 25 χρόνια) λειτουργίας του
φωτοβολταϊκού συστήµατος, παρέχοντας έτσι τις απαραίτητες εξασφαλίσεις
για εγγυηµένη απόδοση της επένδυσης και υψηλή διαθεσιµότητα.
Τα προγράµµατα συντήρησης Bright Solar ακολουθούν τις ανάγκες της
επένδυσης (ισχύς εγκατάστασης, τοποθεσία έργου, εξοπλισµός, κ.λπ.)
Η Bright Solar σας προσφέρει τα παρακάτω συµβόλαια συντήρησης για Φ/Β
Πάρκα:
«Safety Basic» το οποίο περιλαµβάνει:
• 24ωρη τηλεµετρική παρακολούθηση του σταθµού
• Αποστολή αναφορών
• 4µηνη προληπτική συντήρηση
• 4µηνες µετρήσεις DC / AC κυκλωµάτων και συστήµατος γείωσης
• ∆ιαχείριση εγγυήσεων εξοπλισµού
• 16 ώρες επιδιόρθωση Βλαβών
«Safety Gold» το οποίο περιλαµβάνει:
• Safety Basic
• ∆ιαχείριση εγγυήσεων εξοπλισµού
• 32 ώρες επιδιόρθωση Βλαβών
«Safety Prenium» το οποίο περιλαµβάνει:
• Safety Gold
• Ασφαλιστική κάλυψη Σταθµού
• Απεριόριστες ώρες επιδιόρθωσης Βλαβών
«Safety One» το οποίο περιλαµβάνει:
• Safety Prenium
• Εγγύηση Παραγωγής

ÙÂ‡¯Ô˜ 19
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ECOCITY
A¡∏™ÀÃπ∞ °π∞ ∆∏¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ∑∏ªπ∞
∫∞π ∞¡∞°∫∏ ∆√¶π∫∏™ ∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏™

Από αριστερά Νίκος Μίλοσης,
Θάνος Ζαφειρόπουλος,
Κώστας Φιτιανός, Γιώργος
Γκλόσσης, Παύλος Σµίρης

Σηµαντική ήταν η Εσπερίδα του ECOCITY στη Θεσσαλονίκη για την εφαρµογή
της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»
Σε µια κατάµεστη αίθουσα από εκπροσώπους επιχειρήσεων, της
επιστηµονικής και νοµικής κοινότητας, ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη η εσπερίδα του
ECOCITY για την την εφαρµογή της οδηγίας ο Ρυπαίνων Πληρώνει.
Με περισσότερους από 280 συµµετέχοντες πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση,
την οποία διοργάνωσε ο Τοµέας Βορείου Ελλάδος του ECOCITY, µε τη
συνεργασία του Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα, του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, του Εργαστηρίου
∆ασοκοµίας του ΑΠΘ, του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών
∆ιεργασιών του ΑΠΘ και µε την στήριξη του ∆ήµου ∆έλτα.
Τους συµµετέχοντες υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ECOCITY κ. Θάνος
Ζαφειρόπουλος, η Υπεύθυνη του Τοµέα Β. Ελλάδος κα. Αγγελική Καλλία –
Αντωνίου, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι Καθηγητές του ΑΠΘ και µέλη της Επιστηµονικής
Επιτροπής κ. Κώστας Φυτιάνος, κ. Παύλος Σµύρης και κ. Μάρκος Ασσαέλ.
Ακολούθησαν χαιρετισµοί από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή κ. Γιάννη
Μυλόπουλο, τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου ∆έλτα κ. Γιώργο Γλώσση, τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ
κ. Νίκο Κάρναβο και τον Εκπρόσωπο του Γραφείου της Αντιπροσωπείας του
Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Αντώνη Καϊλή.
Στο πρώτο µέρος της Εσπερίδας η Υπεύθυνη του Τοµέα Βορείου Ελλάδος του
ECOCITY, κα. Αγγελική Καλλία, παρουσίασε το ισχύον νοµικό πλαίσιο για την
προστασία του περιβάλλοντος και παρουσίασε τις βασικές διατάξεις στους
18
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τοµείς προστασίας των υδάτων, του εδάφους, της διαχείρισης αποβλήτων και
της προστασίας της βιοποικιλότητας. Επισήµανε πως στην εφαρµογή αυτών
των διατάξεων παραπέµπει η οδηγία «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» 2004/25.
Παρουσίασε επίσης τις βασικές διατάξεις του νέου ελεγκτικού µηχανισµού
που θα δηµιουργηθεί ενώ τόνισε πως ο νέος Ν. 4014/2011 για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αλλάζει και επιταχύνει την διαδικασία.
Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Υπεύθυνος της Επιτροπής
Νοµικών Υποθέσεων του ECOCITY, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Ειδικός
Εµπειρογνώµονας της Ε.Ε., ο οποίος ανέλυσε το περιεχόµενο της οδηγίας
2004/35/ΕΚ για την εφαρµογή της βασικής αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»,
και την ενσωµάτωση της οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο µε το Π∆ 148/2005 και
τόνισε πως η νέα νοµοθεσία υποχρεώνει τον ρυπαίνοντα να αποκαταστήσει
την περιβαλλοντική ζηµία που προκαλεί, ενώ δίνει ευρύτατο δικαίωµα στους
πολίτες ή τις ΜΚΟ για καταγγελία.
Στη συνέχεια η κα. Σταυρούλα Πουλή, Ειδική Σύµβουλος ΥΠΕΚΑ, παρουσίασε
τη ∆ιοικητική οργάνωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την
εφαρµογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, τον καθορισµό των
θεµάτων χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας των φορέων εκµετάλλευσης για τη
κάλυψη του κινδύνου περιβαλλοντικής ζηµιάς και επισήµανε την ανάγκη
συνεργασίας µε τους επιστηµονικούς φορείς.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, Νοµικός Σύµβουλος ΣΒΒΕ, τόνισε πως ο
ΣΒΒΕ εξυπηρετεί τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης της
βιοποικιλότητας µε την πράσινη επιχειρηµατικότητα, την διαχείριση
βιολογικών προϊόντων και την οµάδα εργασίας για το περιβάλλον και ζήτησε η
βιοµηχανία να βοηθηθεί από την πολιτεία σε θέµατα εναπόθεσης των
στερεών βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.
Στη συνέχεια ο κ. Χρήστος Χασιώτης, επικεφαλής της οµάδας εργασίας της
Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέµατα περιβαλλοντικής ευθύνης, παρουσίασε τις προκλήσεις
που θα δηµιουργηθούν στην ασφαλιστική αγορά και µε προϊόντα που θα
παρέχουν ευρύτερη κάλυψη των απαιτήσεων, σύµφωνα µε τους όρους που
θέτει η νοµοθεσία για τις επιχειρήσεις.
Αµέσως µετά ο κ. Νίκος Μυλώσης, Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου του
∆ήµου ∆έλτα, παρουσίασε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο οικοσύστηµα. Τόνισε πως
η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί και οφείλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα
των τοπικών κοινωνιών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος
κυρίως µέσω δράσεων ευαισθητοποίησης για την ενεργό συµµετοχή των
πολιτών, αλλά και µέσω δράσεων για αποτελεσµατικό και έγκαιρο εντοπισµό
των ρυπογόνων παραγόντων και την επιβολή κυρώσεων.
Ο Καθηγητής κ. Νίκος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος του ∆ΙΠΑΕ και
τ. Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ εστίασε στις τεχνολογικές
παραµέτρους και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων και τόνισε πως θεσµικό πλαίσιο υπάρχει όµως δεν εφαρµόζεται,
λόγω έλλειψης κατάλληλων ελεγκτικών µηχανισµών, ενώ ανέφερε ότι η
τεχνολογία παρέχει δυνατότητες για την ορθολογική διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων.
περισσότερες πληροφορίες

Η Εσπερίδα έκλεισε µε σειρά ερωτήσεων των παρευρισκοµένων, οδηγώντας
σε έναν σηµαντικό διάλογο για επιµέρους προβλήµατα και ανάγκες
επαγρύπνησης για την προστασία των οικοτόπων, των υδάτων και της
βιοποικιλότητας.
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ALFA ENERGY SYSTEMS
¡∂∂™ ¶π™∆√¶√π∏™∂π™ ∆ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡

Οι πιστοποιήσεις αποτελούν πολύ σηµαντικό µέληµα για την αξιοπιστία του
συστηµάτων ALFA ENERGY και είναι ο τοµέας στον οποίο η ALFA εστίασε από
το πρώτο στάδιο του σχεδιασµού µέχρι το τελευταίο της παραγωγής και
διάθεσης του συστήµατος στην εγχώρια αγορά αλλά και στην αγορά του
εξωτερικού.
Τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί για την στατική
τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον
Ευρωκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES,DD ENV 1991 1-1) και του
ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεµοπίεση,
χιονόπτωση, σεισµικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα µε
την περιοχή τοποθέτησης.
Επιπλέον το σύστηµα της εταιρίας πέρα από την πιστοποίηση κατά CE έχει
πλέον πιστοποιηθεί και εγκριθεί για την στατική του επάρκεια σε πραγµατικές
συνθήκες από την TUV Rheinland.
H ALFA προχωρά ένα ακόµα βήµα στο πολύ σηµαντικό κοµµάτι των
πιστοποιήσεων προσφέρoντας πιστοποίηση των συστηµάτων ΑLFA ENERGY µε
στατική µελέτη βασισµένη σε πεπερασµένα στοιχεία από ειδική οµάδα
µελετητών.

περισσότερες πληροφορίες

Aριάδνη Τίκα
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H παραγωγή των προφίλ αλλά και όλων των απαραίτητων εξαρτηµάτων γίνεται
από ειδικό κράµα αλουµινίου εντός της ALFA διασφαλίζοντας µε την
καθετοποίηση, αρχικά την αµεσότητα στις παραδόσεις για οποιαδήποτε
ποσότητα αλλά και την λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την
ποιότητα των συστηµάτων στήριξης ALFA ENERGY. Το προφίλ που
χρησιµοποιείται για την παραγωγή των βάσεων και των εξαρτηµάτων είναι
ειδικού κράµατος (Αριθµ.∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας 20100100564) µε ειδικές
µηχανικές και χηµικές ιδιότητές οι οποίες έχουν επίσης ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί από τον ΕΒΕΤΑΜ.
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BUILD-IT (POSITIVE ENERGY GROUP)
¢À¡∞ªπ∫∏ ∂§§∏¡π∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆√ WORLD FUTURE
ENERGY SUMMIT, ∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ °∂°√¡√™ °π∞ ∆π™
∞¶∂ ™∆∏ ª. ∞¡∞∆√§∏

Η Build-IT, εταιρία καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων στο χώρο της Ευφυούς
∆ιαχείρισης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας και µέλος του οµίλου εταιριών
της Positive Energy, ήταν η µοναδική ελληνική εταιρία µε εκθεσιακή παρουσία
στο µεγαλύτερο event για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη Μ. Ανατολή,
World Future Energy Summit, στο Abu Dhabi από την κρατική εταιρία MASDAR.
Η διοργάνωση προσέλκυσε, για 5η συνεχή χρονιά, το ενδιαφέρον ηγετών
κρατών, των µεγαλύτερων εταιριών του χώρου και χιλιάδων επισκεπτών
προερχόµενων από περισσότερες από 100 χώρες, ενώ φέτος τίµησαν µε την
παρουσία τους τη διοργάνωση οι Πρωθυπουργοί της Κίνας και της Νότιας
Κορέας, οι Πρόεδροι της Ισλανδίας, της Σερβίας και του Κοσσόβου, καθώς και
πλήθος επισήµων προσώπων από διαφορετικές χώρες.
Η Build-IT, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, µε παρουσία εφάµιλλη του κύρους και
της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας µέχρι σήµερα, παρουσίασε στον κόσµο
που επισκέφθηκε το περίπτερό της, το οικοσύστηµα λύσεων που έχει αναπτύξει
για την αποµακρυσµένη διαχείριση physical assets, µε την επωνυµία MyAssets,
καθώς επίσης και τις καινοτόµες λύσεις που διαθέτει για την ολοκληρωµένη
διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων,
PVSense και BuildingSense αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών που
διεξάγονταν παράλληλα µε την έκθεση, πραγµατοποίησε σηµαντικές συζητήσεις
µε υψηλόβαθµα στελέχη της Masdar, για τη δηµιουργία γραφείου της εταιρίας
στο Masdar Free Zone, µε στόχο µια εποικοδοµητική κοινή συνεργασία για την
περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της λύσης PVSense, στη διεθνή αγορά.
H Build-IT θα συνεχίσει να συµµετέχει σε κάθε σηµαντικό γεγονός προώθησης
των ΑΠΕ, µε κύρια έµφαση στη δηµιουργία καινοτόµων λύσεων, µε διαρκή
έρευνα και παρουσία στα διεθνή δρώµενα που αφορούν στην «πράσινη»
επιχειρηµατικότητα και µε γνώµονα την εξωστρεφή στρατηγική ανάπτυξης
που δεν µπορεί παρά να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς αναπτυξιακούς
στόχους της χώρας µας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και µια βιώσιµη προοπτική.
Μέλος του Οµίλου Εταιριών της Positive Energy
H Build-IT είναι µια καινοτοµική εταιρία που ιδρύθηκε το 2007 και δαπάνησε 3 χρόνια έρευνας
και ανάπτυξης λύσεων στο χώρο του «∆ιαδικτύου των αντικειµένων» (Internet of Things)
πρίν βγεί στην αγορά. ∆ραστηριοποιείται εµπορικά από τις αρχές του 2010 στην Ελλάδα
και την Κύπρο και ήδη έχει παρουσιάσει πρωτοποριακές λύσεις σε κτιριακούς αυτοµατισµούς
νέας γενιάς και συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας. ∆ιαθέτει ήδη ένα
σηµαντικό πελατολόγιο που αποτελείται από τράπεζες, νοσοκοµεία, κτίρια γραφείων
και βιοµηχανίες.
Όµιλος εταιριών Positive Energy:
Η POSITIVE ENERGY παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στη σχεδίαση, προµήθεια, κατασκευή
και after sale υποστήριξη ολοκληρωµένων Φ/Β συστηµάτων, οποιασδήποτε εφαρµογής
και οποιουδήποτε µεγέθους, στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Αποτελεί µέλος οµίλου µε
ισχυρή παρουσία και εκτενή δραστηριότητα στη ΝΑΕυρώπη στον τοµέα της
τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων µέσω της διαχείρισης και ανάπτυξης
πολυάριθµων και πολυσύνθετων σχετικών έργων. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη δηµιουργία Φ/Β πάρκων που περιλαµβάνουν την επιλογή της ιδανικής
τοποθεσίας, το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διαχείριση-συντήρηση και την ασφάλεια
του κάθε έργου που υλοποιείται. Στο εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνεται η
κατασκευή Φ/Β εγκαταστάσεων «µε το κλειδί στο χέρι» µεσαίου έως µεγάλου
µεγέθους, επί αγροτεµαχίων, επί βιοµηχανικών στεγών καθώς και εγκαταστάσεις Φ/Β
συστηµάτων έως 10kWp, στα πλαίσια του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φ/Β
Συστηµάτων, για τους οικιακούς καταναλωτές και τις µικρές επιχειρήσεις.
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Ελίνα Μανιάτη - Κωνσταντίνου



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012

21

∂π¢∏™∂π™

ENGAIA A.E.
ªπ∞ ∞¶√ ∆π™ ª∂°∞§À∆∂ƒ∂™ ∂∆∞πƒπ∂™
™∆√ Ãøƒ√ ∆ø¡ ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡
∂¡∂ƒ°∂π∞™

Η ENGAIA Α.Ε. µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίµηνο του
2011σηµαντικό αριθµό έργων, συνολικής ισχύος άνω του 1MW.
Το περιβαλλοντικό όφελος από αυτές τις εγκαταστάσεις αναµένεται να
ξεπεράσει τις 1800ΜWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος,
αποτρέποντας παράλληλα την εκποµπή σηµαντικής ποσότητας διοξειδίου του
άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Τα έργα κατασκευάστηκαν από την ENGAIA µε
γνώµονα τις συνήθεις υψηλές προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν τα έργα της
εταιρίας, µε υλικά υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Ενδεικτικό έργο αποτελεί
η Φ/Β εγκατάσταση ισχύος 100kW σε βιοµηχανική στέγη που υλοποιήθηκε για
τον ταξιδιωτικό οργανισµό ΖΟΡΠΙ∆Η Α.Ε. µε Φ/Β πάνελ του Νορβηγικού Οίκου
RECSolar, µετατροπείς της Γερµανικής SMA, και βάσεις στήριξης της
Γερµανικής SCHLETTER. Τα έργα υλοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές ανά την
Ελλάδα όπως Χαλκιδική, Σέρρες, Καρδίτσα, Πελοπόννησος, Θεσσαλονίκη,
Κιλκίς. Έχοντας ως κύριο µέληµα την µέγιστη ικανοποίηση του πελάτη, η
εταιρία θα συνεχίσει να προτείνει τις βέλτιστες τεχνοοικονοµικές λύσεις
προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε συνδυασµό µε
ποιοτικές after sales service υπηρεσίες όσον αφορά την συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη των Φ/Β εγκαταστάσεων.
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ABB
ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ¶∞ƒ∫√ ™∆π™ ™∆∂°∂™ ∆ø¡
∫∆πƒπø¡ ∆∏™ ∞µµ ∂§§∞¢√™

Η ΑΒΒ, ηγετική δύναµη στις τεχνολογίες ισχύος και αυτοµατισµού,
ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71,9 KWp στις
στέγες των κτιρίων των κεντρικών γραφείων της στη Μεταµόρφωση Αττικής.
Το πάρκο αναµένεται να παράγει 89.300 kWh ετησίως που αντιστοιχεί στο
10% περίπου των ετησίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των κτιριακών
εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ µε τη λειτουργία του θα αποτρέπεται η
εκποµπή περισσότερων από 80 τόνους CO2 ανά έτος.
Η ΑΒΒ Ελλάδος ανέλαβε τη χρηµατοδότηση και κατασκευή του έργου,
φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο
των µελετών και υπεργολάβων. Κεντρικό του στοιχείο είναι οι νέοι Φ/Β
µετατροπείς στοιχειοσειράς (string inverters), PVS300 της ΑΒΒ, ειδικά
σχεδιασµένοι για Φ/Β συστήµατα σε οικιακές, εµπορικές και µικρές
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Ο Όµιλος ΑΒΒ, στα πλαίσια της στρατηγικής του για την καταπολέµηση του
φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής, αναπτύσει τεχνολογίες αιχµής στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, µε έµφαση στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από Φ/Β και ηλιοθερµικά συστήµατα. ∆ιαθέτει µία πλήρη σειρά
προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων που εξασφαλίζουν την
αποδοτική, αρµονική και ασφαλή ενσωµάτωση των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα.
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EUROCHARITY
∂∆∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏ 2011-2014

Η EuroCharity ενηµερώνει για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, για την περίοδο 2011-2014.
Νέος ορισµός για την ΕΚΕ: «Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο
των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία».
Η EuroCharity, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης για όλες τις εξελίξεις γύρω από
την ΕΚΕ και την Πράσινη Οικονοµία,στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
παρουσιάζει την ανανεωµένη στρατηγική που προτίθεται να υιοθετήσει για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) την περίοδο 2011-2014 (COM(2011) 681),
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως την παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Αρχικά, η Κοµισιόν υιοθετεί έναν νέο ορισµό της ΕΚΕ ως «η ευθύνη των
επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία».
Σύµφωνα µε τη νέα στρατηγική, οι εταιρείες καλούνται να καθιερώσουν µια
µακροχρόνια στρατηγική ΕΚΕ και να µετριάσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων τους, διενεργώντας µεταξύ άλλων µετρήσεις κινδύνων,
ειδικά στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.
Η νέα στρατηγική της ΕΕ περιλαµβάνει τόσο ενέργειες που θα αναλάβει η ίδια
όσο και προτροπές προς τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα οι στόχοι είναι οι
εξής:
1) Η διάδοση των πρακτικών ΕΚΕ: µέσω της δηµόσιας αναγνώρισης στις
ενέργειες που λαµβάνουν οι εταιρείες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η
Επιτροπή στηριζόµενη σε καλές πρακτικές ΕΚΕ που εφαρµόζουν οι εταιρίες
σε κράτη µέλη της, θα ενισχύσει το συµβουλευτικό της ρόλο για τη στήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020. Συγκεκριµένα, θα προωθηθεί ο διάλογος
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε τοµείς όπως η απασχόληση, το
δηµογραφικό, οι προκλήσεις στο χώρο εργασίας και θα δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στην επιχειρηµατική δεοντολογία και ευθύνη στον τοµέα της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αποτελέσµατα αυτού του διαλόγου θα
αξιολογηθούν µέχρι το τέλος του 2012 και θα αποτελούν οδηγό για
µελλοντικές ενέργειες της ΕΕ. Αναλυτικά, η Κοµισιόν σκοπεύει να
δηµιουργήσει µέσα στο 2013 µια πλατφόρµα ΕΚΕ σε διαφόρους τοµείς της
αγοράς, ώστε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να δεσµευθούν δηµόσια σχετικά
µε θέµατα ΕΚΕ, και όλοι µαζί να ελέγχουν την πρόοδο αυτών των
δεσµεύσεων. Επίσης, το 2012 θα καθιερωθεί ένα νέο βραβείο για την
επιβράβευση συνεργιών µεταξύ εταιρειών και άλλων κοινωνικών εταίρων
σε θέµατα ΕΚΕ.
2) Η ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις εταιρείες: µε την καταπολέµηση της
παραπλανητικής διαφήµισης σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
προϊόντων, στο πλαίσιο επικείµενης (2012) Οδηγίας για τις Αθέµιτες
Εµπορικές Πρακτικές (Unfair Commercial Practices Directive). Επιπλέον θα
αρχίσει διάλογος µεταξύ εταιρειών και των άλλων κοινωνικών εταίρων
σχετικά µε το ρόλο των επιχειρήσεων στον 210 αιώνα (µέσω ερευνών) µε
στόχο µια αµοιβαία κατανόηση.

3) Η βελτίωση των αυτο-ελεγκτικών µηχανισµών: µε το ξεκίνηµα, εντός
του 2012, διαδικασίας διαµόρφωσης ενός κώδικα καλών πρακτικών
µεταξύ εταιριών και κοινωνικών εταίρων.
4) Η ενίσχυση των επιβραβεύσεων για δράσεις ΕΚΕ: µέσω της
υιοθέτησης πολιτικών στον τοµέα της κατανάλωσης
(επαναδιαπραγµάτευση του Sustainable Consumption and
Production Plan), των δηµοσίων προµηθειών (διευκόλυνση στην
ενσωµάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων) και των
επενδύσεων (ρυθµιστικές προτάσεις για διαφάνεια στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, απαιτώντας από επενδυτικούς
οργανισµούς να ενηµερώνουν τους πελάτες τους για τυχόν κανόνες
και κριτήρια επιχειρηµατικής υπευθυνότητας και ηθικής που
εφαρµόζουν)
5) Η βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται µέσα από τους
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς απολογισµούς: µέσω µιας
νοµοθετικής πρότασης για τη διαφάνεια αυτών των πληροφοριών. Η
παρότρυνση των εταιριών να µετρούν και να καταγράφουν την
περιβαλλοντική τους απόδοση µε µια κοινή µεθοδολογία.
6) Η περαιτέρω προώθηση της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και
στην επιµόρφωση: ενισχύοντας οικονοµικά προσπάθειες για
διάδοσή τους και ξεκινώντας το 2012 εκστρατεία ευαισθητοποίησης
σε επαγγελµατίες και εκπαιδευτικούς.
7) Η έµφαση στη σηµασία των εθνικών στρατηγικών ΕΚΕ:
δηµιουργώντας από κοινού µε τις χώρες-µέλη έναν αναθεωρηµένο
µηχανισµό εθνικών στρατηγικών ΕΚΕ (τα µέλη θα πρέπει να
επικαιροποιήσουν ως τα µέσα του 2012 τα εθνικά τους σχέδια στο
πλαίσιο του Europe 2020).
8) Ο συντονισµός των ευρωπαϊκών και διεθνών προσεγγίσεων σε
θέµατα ΕΚΕ: παρακολουθώντας τις δεσµεύσεις των ευρωπαϊκών
εταιριών. Συγκεκριµένα, η ΕΕ προσκαλεί τις µεγάλες ευρωπαϊκές
εταιρίες να δεσµευθούν ότι µέχρι το 2014 θα εντάξουν στις
στρατηγικές τους πρακτικές ένα από τα διεθνή πλαίσια όπως UN
Global Compact, τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρίες
ή τα κριτήρια του ISO 26000, καθώς επίσης και να σεβαστούν την
τριµερή διακήρυξη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO).
Επιπλέον, µετά από διαπραγµάτευση µε τις εταιρίες, η ΕΕ θα
συντάξει µέσα στο 2012 µια αναφορά µε κατευθυντήριες γραµµές
για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε βάση τις οδηγίες
του ΟΗΕ και θα προτρέψει τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν εθνικές
στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τέλος, η ΕΕ θα επιδιώξει
τον ενστερνισµό των αξιών της ΕΚΕ από όσες χώρες επιθυµούν να
γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Μιχάλης Σπανός, ∆ιευθύνων Εταίρος της EuroCharity δήλωσε
σχετικά: «Πιστεύουµε ότι σε κάθε περίπτωση, η νέα στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ για την επόµενη τριετία, αποτελεί
σηµαντικότατο βήµα στην προσπάθεια διαµόρφωσης ενός ισότιµου,
διαφανούς, αποτελεσµατικότερου και ισόρροπου πλαισίου
προώθησης, υιοθέτησης, ενσωµάτωσης αλλά και παρακολούθησης
επίτευξης των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Θέλουµε επίσης να πιστεύουµε ότι και στην Ελλάδα, θα
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την
οµαλή και απερίσπαστη υιοθέτηση της νέας στρατηγικής της ΕΕ και στη
χώρα µας. Είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα µας, η οποία
βρίσκεται στο ξεκίνηµα µιας νέας αρχής, να πρωταγωνιστήσει στην
ανάπτυξη αυτού του νέου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ ανακτώντας
πίσω σηµαντικό µέρος της χαµένης της αξιοπιστίας, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο».

∂π¢∏™∂π™

INTERAMERICAN
™∆∏ƒπ∑∂π ∆∏ «™∆√ƒ°∏» °π∞ ∆∏
¢∏ªπ√Àƒ°π∞ •∂¡ø¡∞

Την εστίαση του εταιρικού προγράµµατος κοινωνικής υπευθυνότητας
“Πράξεις Ζωής” στο παιδί επιβεβαίωσε µε µία ακόµη πρωτοβουλία της η
INTERAMERICAN, ενισχύοντας µε τη συνδροµή της τη δηµιουργία Ξενώνα από
τη “Στοργή”, το Σύλλογο Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών.
Ο Ξενώνας θεµελιώθηκε προ ηµερών από τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα
Λοβέρδο και όταν ολοκληρωθεί ως έργο, θα προσφέρει φιλοξενία στα παιδιά
που ασθενούν αλλά και στους συνοδούς τους που έρχονται από περιοχές
εκτός Θεσσαλονίκης και χρειάζεται να παραµείνουν στην πόλη για κάποιο
χρονικό διάστηµα, προκειµένου τα παιδιά να ακολουθήσουν πρόγραµµα
θεραπείας. Ο Ξενώνας, που βρίσκεται στην περιοχή της Καλαµαριάς,
υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιµος σε 16 µήνες.
Το έργο έρχεται να συµπληρώσει την πολύ σηµαντική συνεισφορά της
“Στοργής” στην αντιµετώπιση του παιδικού καρκίνου. Η INTERAMERICAN
υποστηρίζει σταθερά τον Σύλλογο, που προσπαθεί να δηµιουργήσει
καλύτερες συνθήκες για τα καρκινοπαθή παιδιά έχοντας κατασκευάσει ήδη το
Αιµατολογικό Κέντρο “Στοργή”, µοναδικό στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη το
οποίο δώρισε στο νοσοκοµείο “Γ. Παπανικολάου”.
Στο στιγµιότυπο από τη θεµελίωση του Ξενώνα, ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος,
διευθυντής πωλήσεων κεντρικής και βόρειας Ελλάδος INTERAMERICAN, µε την
κα Τίµη Μπακατσέλου, πρόεδρο της “Στοργής” και το µέλος του ∆.Σ. του
Συλλόγου κα Αγγελική Κουχτσόγλου.
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∫∂µ∂ ∞.∂.
¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ¡∂√À À¶√∫∞∆∞™∆∏ª∞∆√™

Στην καρδιά της Ελλάδος και συγκεκριµένα στο νοµό Λαρίσης ξεκίνησε η
λειτουργία του νέου υποκαταστήµατος της ΚΕΒΕ Α.Ε.. Το νέο υποκατάστηµα
που βρίσκεται στο 5ο χλµ Λάρισας – Συκουρίου (πρώην εργοστάσιο ALPHA
KERAMICA) περιλαµβάνει µία σύγχρονη παραγωγική µονάδα καθώς και
πλήρως εξοπλισµένα γραφεία.
Τα γνωστά προϊόντα της ΚΕΒΕ, όπως επίσης και µία επιπλέον σειρά τούβλων
και κεραµιδιών, έρχονται ακόµη πιο κοντά στις περιοχές της Κεντρικής και
Νοτίου Ελλάδος.
Η οµάδα της ΚΕΒΕ µεγάλωσε, διατηρώντας σταθερή την προσήλωσή της στην
ποιότητα και την οικολογία, αξιοποιώντας έτσι για µία ακόµη φορά την
τεχνογνωσία και την εµπειρία στο χώρο των κεραµικών προϊόντων δόµησης.
Η ΚΕΒΕ Α.Ε. ευχαριστεί θερµά για την µέχρι τώρα συνεργασία και συνεχίζει µε
γνώµονα το τρίπτυχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ».

28

ÙÂ‡¯Ô˜ 19



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012

∂π¢∏™∂π™

KRANNICH SOLAR
¶∞ƒ√À™π∞∑∂π ∆∏ ¡∂∞ ∫∞π ¶§∏ƒø™
∞¡∞¡∂øª∂¡∏ π™∆√™∂§π¢∞ ∆∏™

Η Krannich Solar, Γερµανική εταιρία µε εξειδίκευση και εµπειρία 17 χρόνων
στην χονδρική προµήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, σας καλωσορίζει στη
νέα και ανανεωµένη, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, επίσηµη ιστοσελίδα
της. Η Krannich Solar παρουσιάζει µια εύχρηστη και λειτουργική ιστοσελίδα, η
οποία στοχεύει στην πλέον άµεση, αποτελεσµατική και ποιοτική ενηµέρωση
των πελατών της.
H νέα βελτιωµένη ιστοσελίδα διαθέτει:
Αναβαθµισµένη παρουσίαση των προϊόντων.
Τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά διαθέσιµα προς αποθήκευση για το
σύνολο των προϊόντων, τα οποία επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη επαγγελµατία
να αντλήσει αναλυτικά και χρήσιµα δεδοµένα.
Χρήσιµες πληροφορίες για την οργάνωση, τις δραστηριότητες, την πορεία και
την φιλοσοφία της εταιρίας.
Κεντρικά νέα τα οποία ανανεώνονται σε εβδοµαδιαία βάση, σχετικά µε την
Krannich Solar αλλά και την ηλιακή ενέργεια.

∂π¢∏™∂π™

MASTER-D
™À™∆∏ª∞ ∞¡√π∫∆∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
¶ƒ√™ø¶π∫√À

Η Master-D έφερε και στην Ελλάδα το σύστηµα της ανοικτής εκπαίδευσης που
χρησιµοποιεί στα 50 εκπαιδευτικά της κέντρα στην Ισπανία, Πορτογαλία,
Βραζιλία και Κίνα, ήδη από το 2007. Τείνει να γίνει η πρώτη επιλογή τεχνικής
εκπαίδευσης προσωπικού εταιριών, αφού το προσωπικό µιας εταιρίας µπορεί
να εκπαιδευτεί από απόσταση, χωρίς να καταναλώνεται παραγωγικός χρόνος
εργασίας, µε ανάγκη προσωπικής παρουσίας µόνο για πρακτική εξάσκηση στα
εργαστήρια.
Η γνωστή ισπανική πολυεθνική σχολή ανοικτής εκπαίδευσης προσφέρει τη
δυνατότητα εκπαίδευσης σε ανθρώπους κάθε ηλικίας στο επάγγελµα που
τους ενδιαφέρει, ώστε να αλλάξουν τις επαγγελµατικές τους προοπτικές.
Ανεξάρτητα από την ηλικία, το επάγγελµα, τον τόπο κατοικίας ή το σηµερινό
επίπεδο σπουδών, µπορεί κανείς να γίνει: Τεχνικός Αιολικών και
Φωτοβολταϊκών συστηµάτων, Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής
Υπολογιστών, ∆ιαχειριστής ∆ικτύων CCNA, Προγραµµατιστής Εφαρµογών
Android, καθώς και να µάθει ξένες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Ισπανικά και
Κινεζικά. Προσφέρεται επιπλέον εκπαίδευση στις πωλήσεις και τη διοικητική
υποστήριξη.
Η Master-D µε το σύστηµα της ανοικτής εκπαίδευσης έχει στο ενεργητικό της
περισσότερα από 17 χρόνια εµπειρίας στην Ευρώπη µε πολύ µεγάλη επιτυχία.
Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2007 σηµειώνοντας µεγάλη επιτυχία που
συνεχώς αυξάνεται. Η µορφή της εκπαίδευσης που προσφέρει η Master-D
εξασφαλίζει την απόκτηση γνώσεων ουσιαστικά, µε ταχείς ρυθµούς και µε τον
πιο ευέλικτο τρόπο.
Μάλιστα, η Master-D τείνει να γίνει η πιο συµφέρουσα επιλογή για την
εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων αφού, µε τις δυνατότητες που
προσφέρει το σύστηµα της ανοικτής εκπαίδευσης, η επιχείρηση µπορεί να
εκπαιδεύσει το προσωπικό της ανάλογα µε τις ανάγκες της, χωρίς την
ανάλωση χρόνου εργασίας ή την απώλεια παραγωγικότητας του εργαζοµένου
της.
Το Τµήµα Master-D Business Training, αναλαµβάνει την εκπαίδευση
προσωπικού επιχειρήσεων σε µελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή
Ηλιοθερµικών, Φωτοβολταϊκών & Αιολικών συστηµάτων, καθώς επίσης και σε,
Μελέτη Φωτοβολταϊκών µέσω Η/Υ µε το PVSOL, µια από τις πιο διαδεδοµένες
και εύχρηστες εφαρµογές µελέτης Φωτοβολταϊκών µέσω υπολογιστή που
επιτρέπει οι µελέτες να γίνονται µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο.
Μάλιστα, το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από το ΛΑΕΚ.
Τέλος διδάσκονται ξένες γλώσσες όπως Αγγλικά, Ισπανικά και Κινεζικά.
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NANODOMI®
√π ¶ƒø∆√π ∞¡∆π™∆ƒ√º∂π™ EVERSOLAR
™À¡¢∂√¡∆∞π ™∆√ ¢π∫∆À√ ∆∏™ ¢∂∏

Η NanoDomi®, πρωτοπόρος εταιρία στις νέες τεχνολογίες ανανεώσιµων
πηγών ενεργείας, παρουσίασε πρόσφατα στην ελληνική αγορά την
εναλλακτική αντιστροφέων για διασυνδεδεµένα συστήµατα, τις σειρές
EverSol TL και EverSol TLC της ZEVERsolar. Η NanoDomi® επέλεξε τους
µετατροπείς της ZEVERsolar ως ένα από τα βασικά προϊόντα του καταλόγου
της λόγω της άριστης ποιότητας αλλά και της εξαιρετικής τιµής των
προϊόντων της.
Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν άµεση και πολύ θερµή µε αποτέλεσµα µέσα
σε λίγους µήνες να έχουν διανεµηθεί ήδη πολλά µοντέλα στην αγορά, µε
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τριφασικό αντιστροφέα EverSol TLC10K.
Οι πρώτοι τριφασικοί αντιστροφείς EverSol TLC10K έχουν ήδη συνδεθεί στο
δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ πρόσφατα συνδέθηκε και ο πρώτος
µονοφασικός αντιστροφέας EverSol TL5400 στη νησιωτική Ελλάδα. Χάρη στον
εξελιγµένο τριπλού επιπέδου τεχνολογικό σχεδιασµό, η υψηλή απόδοση και η
ελαχιστοποίηση των απωλειών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του TLC10K.
Ο συνολικός βαθµός απόδοσης µετατροπής είναι έως 98.2%, σύµφωνα µε το
µεγαλύτερο περιοδικό του κλάδου “Photon Europe”, και η κατανάλωσή του σε
κατάσταση αδράνειας είναι µόλις 10W.
Το εύρος προϊόντων της ZEVERsolar εκτείνεται από µικρούς µονοφασικούς
αντιστροφείς της σειράς TL µε µικρότερο τον TL1500 έως κεντρικούς
αντιστροφείς Evercentral 1MW. Κάθε ξεχωριστό µοντέλο εµπεριέχει όλα τα
τεχνολογικά επιτεύγµατα της εταιρίας όπως αποδεικνύουν οι κατοχυρωµένες
πατέντες, καθώς και τα διεθνή πιστοποιητικά συµµόρφωσης και ποιότητας.
Άλλωστε οι αντιστροφείς ZEVERsolar έχουν ήδη περάσει τις απαραίτητες
δοκιµές για το πιστοποιητικό VDE 4105 και είναι ο πρώτος κατασκευαστής
στην Κίνα, που θα έχει την σχετική πιστοποίηση.
Όλοι οι αντιστροφείς ZEVERsolar συνοδεύονται από 5 έτη εγγύηση.
Η NanoDomi® ως ο επίσηµος διανοµέας της ZEVERsolar, έχει αναλάβει
επιπλέον την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της ZEVERsolar και
διασφαλίζει την εγγύηση των προϊόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού
επιπέδου τεχνική υποστήριξη, µε υπηρεσία 24ωρης αντικατάστασης
ελαττωµατικών αντιστροφέων, αλλά και δυνατότητα επέκτασης εγγύησης στα
10 χρόνια έναντι µικρού αντιτίµου, ώστε να διασφαλισθεί η λειτουργία του
Φ/Β συστήµατος ακόµα και µετά τη λήξη του χρόνου της βασικής εγγύησης.
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NEON ENERGY
Ã√ƒ∏°√™ ™∆∏¡ ¶∂∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ∂∫£∂™∏
ECOTEC

Η Neon Energy ανακοινώνει τη συµµετοχή της και τη χορηγία της στην 5η
∆ιεθνή έκθεση «ECOTEC – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα», που θα πραγµατοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens
στην Ανθούσα Αττικής από τις 15 έως 18 Μαρτίου 2012.
Η Neon Energy είναι υπερήφανη που είναι χορηγός στην πετυχηµένη έκθεση
«ECOTEC – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα».
Τη φετινή θα αποτελεί και τη δεύτερη συµµετοχή της εταιρίας στη
συγκεκριµένη έκθεση.
Οι επισκέπτες της ECOTEC θα µπορέσουν να γνωρίσουν την οµάδα της Neon
Energy, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται µαζί µε τη θετική
πορεία και ανάπτυξη της εταιρίας. Παρόντες θα είναι οι αντιπρόσωποι του
πανελλαδικού δικτύου της Neon Energy, οι οποίοι και θα ενηµερώνουν τους
επισκέπτες για τις νέες επαναστατικές φωτοβολταϊκές προϊοντικές λύσεις της
και τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη, τις προσφερόµενες ολοκληρωµένες
υπηρεσίες της, τα έργα της καθώς και τις άµεσες εµπορικές στρατηγικές της,
που δίνουν λύσεις στα γνωστά προβλήµατα της αγοράς, δηλαδή τη
χρηµατοδότηση και την αδειοδότηση έργων.
Η Neon Energy είναι µία από τις σηµαντικότερες εταιρίες του χώρου και
παρέχει υπηρεσίες EPC Construction και Business Development. Η εταιρία
προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήµατα σε οικιακές στέγες, σε
επαγγελµατικές στέγες και πάρκα, βασιζόµενη στην υψηλής ποιότητας
φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρµόζει. Η εταιρία προτείνει, µελετά και
κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήµατα στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό µε την επέκτασή της στη Σόφια Βουλγαρίας, στο
Ντίσελντορφ Γερµανίας και στην Λάρνακα της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2009 αλλά
η εµπειρία των στελεχών της ξεπερνά τα 25 χρόνια στο χώρο των Τεχνολογιών
Ενέργειας, της εξειδικευµένης τεχνολογικής ανάπτυξης/κατασκευής, το
Μάρκετινγκ και τα Οικονοµικά. Η οµάδα της κατέχει την απαιτούµενη
τεχνογνωσία για να διασφαλίσει τη µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων στα οποία επενδύουν οι πελάτες της. Η Neon Energy διαθέτει
πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων καθώς και εξειδικευµένο,
πιστοποιηµένο και άρτια καταρτισµένο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό
(µηχανικούς, µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές). Η Neon Energy
πιστοποιήθηκε επιτυχώς µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008
από τον φορέα EUROCERT, Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων.
Το πεδίο εφαρµογής του πιστοποιητικού περιλαµβάνει την Εµπορία-ΜελέτηΕγκατάσταση & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθµών που διεκπεραιώνονται
από τη Neon Energy.
Στην 5η ∆ιεθνή έκθεση «ECOTEC – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος &
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», η Neon Energy θα χαρεί να συναντήσει και να
πληροφορήσει το κοινό των επισκεπτών στο περίπτερό της στην αίθουσα 5,
αριθµό περιπτέρου Η1Θ1.
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SOLAR CELLS HELLAS
√§√∫§∏ƒø™∂ ∂¶π∆ÀÃø™ ∆∏ ™À¡¢∂™∏ ª∂ ∆√
¢π∫∆À√ º/µ ™∆∞£ª√À ™∆√ ¡√ª√ ∏§∂π∞™
™À¡√§π∫∏™ π™ÃÀ√™ 5,336MW

Η Solar Cells Hellas, µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής
φωτοβολταϊκών προϊόντων και ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων στην
Ελλάδα, ολοκλήρωσε την κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης συνολικής
ισχύος 5,336MW στη θέση Κατσαδιά του ∆ήµου Ανδραβίδας του Νοµού
Ηλείας.
Το πάρκο συνδέθηκε επιτυχώς µε το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής και Μεταφοράς
Ενέργειας και αναµένεται να παράγει σε ετήσια βάση τουλάχιστον 6.94GWh
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τη λειτουργία του αναµένεται η εξοικονόµηση
ετησίως άνω των 7.737 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το ανωτέρω είναι
ισοδύναµο µε τα οφέλη που θα παρέχουν 533.600 δέντρα από τη
φωτοσύνθεσή τους.
Ο φωτοβολταϊκός σταθµός αποτελείται από 21.075 φωτοβολταϊκά
πολυκρυσταλλικού πυριτίου των εταιριών Soltech Α.Ε. και Admotech Α.Ε.
Ο εξοπλισµός προέρχεται από τις κορυφαίες εταιρίες στον τοµέα της
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, ενώ όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθµού
βασίστηκε σε συγκεκριµένες και αυστηρές προδιαγραφές, σύµφωνα µε το
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62446:2009. Η πιστοποίηση πραγµατοποιήθηκε από
το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, το οποίο είναι
διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ∆, Φορέα Ελέγχου φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Για την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθµού επιλέχθηκε
ως στρατηγικός συνεργάτης η εταιρία Biosar Ενεργειακή Α.Ε.
Ο κ. Παναγάκος ∆ηµήτριος, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος της Solar Cells
Hellas, δήλωσε σχετικά: «Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε την ολοκλήρωση
του πέµπτου στη σειρά φωτοβολταϊκού σταθµού στο Νοµό Ηλείας.
Η αποδεδειγµένη εµπειρία µας επιβεβαιώνει τη δέσµευσή µας στην ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών έργων σε µεγάλη κλίµακα, αντιµετωπίζοντας κάθε πρόκληση,
ιδιαίτερα κατά την τωρινή οικονοµική συγκυρία».
Η Solar Cells Hellas, µέσα στον ∆εκεµβρίου 2011 ολοκλήρωσε και συνέδέσε
µε το δίκτυο, έργα συνολικής δυναµικότητας 18,47MW. Η εταιρία
διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων άνω των 300MW, από
τα οποία τα 131,074MW έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3894 για την
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
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PAIRAN
¡∂√™ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

Νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην PAIRAN Μ.Ε.Π.Ε. από την αρχή του έτους.
Ο Dieter Schmitt αναλαµβάνει τη διεύθυνση της PAIRAN στην Ελλάδα,
αντικαθιστώντας τον Στυλιανό Πετραντωνάκη, ο οποίος αποχώρησε από την
εταιρεία στο τέλος του 2011. Βασικοί στόχοι του νέου ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου, έµπειρου επαγγελµατία στον τοµέα των φωτοβολταϊκών,
αποτελούν η ανάπτυξη νέας οργανωτικής δοµής καθώς και αύξηση του
µεριδίου της εταιρείας στη αγορά και η βελτίωση της θέσης της έναντι των
ανταγωνιστών της.
Η PAIRAN είναι γνωστή στην Ελλάδα ως η πρωτοπόρος εταιρία φωτοβολταϊκών
συστηµάτων παρακολούθησης του ήλιου (Tracker). Αυτή τη φήµη σκοπεύει να
εκµεταλλευτεί ο κ. Schmitt, προκειµένου να αυξήσει, µέσω στρατηγικών
µεταρρυθµίσεων, τη δηµοτικότητα της γερµανικής εταιρίας και στον τοµέα
της παροχής ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην ελληνική
αγορά. "Στόχος µου είναι να επεκτείνουµε την παρουσία µας στην ελληνική
αγορά παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και εκτεταµένες υπηρεσίες,
έτσι ώστε να συναγωνιστούµε τους ηγέτες τις αγοράς και σύντοµα να
συµπεριλαµβανόµαστε σε αυτούς", αναφέρει ο κ. Schmitt.
Αρχικά, η µεγαλύτερη πρόκληση για τον κ. Schmitt είναι η επέκταση και η
αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας καθώς και η δηµιουργία µιας
αποδοτικής λειτουργικής δοµής. Στο επίκεντρο των νέων στόχων τίθεται η
ανάπτυξη ενός καλά οργανωµένου δικτύου συνεργατών, ώστε να ενισχυθεί η
περιφερειακή παρουσία στον τοµέα των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων
της εταιρείας καθώς και να διασφαλιστεί η αποδοτική παροχή υπηρεσιών.
Ωθούµενος από τη µακροχρόνια εµπειρία της PAIRAN στην υλοποίηση
µεγάλων ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ευρώπη, ο κ. Schmitt
θέλει να καταστήσει την PAIRAN Ελλάδας έναν σηµαντικό συνεργάτη για τους
πελάτες µεγάλων έργων.
Ο νέος ∆ιευθύνων σύµβουλος ζει εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα και
ασχολείται µε το εµπόριο και την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων. Πριν από
την ένταξή του στην PAIRAN, ο κ. Schmitt ήταν υπεύθυνος για τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Solion, µιας από τις ηγετικές εταιρίες
στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, καθώς και της Conergy AG στην Ελλάδα
και την Κύπρο. Πριν από αυτές τις θέσεις, ως έµπειρος ηλεκτρολόγος
µηχανικός, είχε αναλάβει τη διαχείριση καθώς και την τεχνική και
επιχειρηµατική ευθύνη για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία
ηλεκτρολογικών έργων στο πλαίσιο µεγάλων προγραµµάτων σε όλον τον
κόσµο.
Η Brigitte de Paepe, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της PAIRAN σε παγκόσµιο
επίπεδο, είναι ενθουσιασµένη µε αυτήν την αλλαγή: " Έχουµε στην οµάδα µας
τον Dieter Schmitt, έναν επιτυχηµένο γνώστη της ελληνικής αγοράς
φωτοβολταϊκών. Πιστεύουµε ότι σύντοµα, σε συνεργασία µε την οµάδα µας,
θα δώσει σηµαντική ώθηση στο µερίδιο της PAIRAN στην ελληνική αγορά".
Από την αρχή του έτους, ο Dieter Schmitt ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου της PAIRAN Μ.Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα. Εταιρικές πληροφορίες για την
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PAIRAN GmbH:
Η PAIRAN GmbH ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν έµπειρο προµηθευτή
ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έδρα
της εταιρείας βρίσκεται στο Bovenden, µια περιοχή κοντά στο Göttingen. Με
εγκαταστάσεις σε πέντε ακόµη χώρες - στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία,
την Ιταλία και την Τσεχία - η εταιρεία παρέχει προσαρµοσµένες µονάδες µε
τεχνολογία αυτόµατης παρακολούθησης του ήλιου, µονάδες εγκατεστηµένες
σε ανοιχτό χώρο και µονάδες εγκατάστασης σε στέγες σε όλη την Ευρώπη.
Εκτός από τους αποδοτικούς αντιστροφείς και τα συστήµατα φωτοβολταϊκών
πλαισίων, η γκάµα προϊόντων της PAIRAN περιλαµβάνει συστήµατα αυτόµατης
παρακολούθησης του ήλιου µε χαµηλό κόστος συντήρησης καθώς και
εξαρτήµατα προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις των πελατών.
Μέσω ενός διπλού συστήµατος διανοµής, η PAIRAN παρέχει τη µεγάλη
τεχνογνωσία της αφενός σε τελικούς πελάτες µέσα από ένα εκτεταµένο
δίκτυο µε πάνω από 50 συνεργάτες που καλύπτουν όλη τη Γερµανία και
αφετέρου απευθείας σε διαχειριστές µεγάλων µονάδων παραγωγής ηλιακής
ενέργειας. Όλες οι εργασίες της PAIRAN GmbH φέρουν την πιστοποίηση DIN
EN ISO 9001. Η PAIRAN είναι η πρώτη παγκοσµίως επιχείρηση που κατέχει
πιστοποίηση από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά για τα
ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης του ήλιου. Η PAIRAN έχει ήδη
στο ενεργητικό της περισσότερα από 11.000 εγκατεστηµένα φωτοβολταϊκά
συστήµατα αυτόµατης παρακολούθησης του ήλιου και περισσότερα από 1
εκατοµµύριο φωτοβολταϊκά πλαίσια σε έργα διάφορων µεγεθών σε όλον τον
κόσµο.
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Αν και παρατηρήθηκε σηµαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, το ευρωπαϊκό
πρόγραµµα PV LEGAL καταδεικνύει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν
ακόµη δρόµο για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φωτοβολταïκών.
Πόσο κοντά στον στόχο της κάλυψης κατά 20% των ενεργειακών αναγκών µε
ΑΠΕ βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χώρες ένα χρόνο µετά την παρέλευση της
προθεσµίας για την εφαρµογή της σχετικής Οδηγίας; Την απάντηση σε ό,τι
αφορά στα θεσµικά µέτρα προώθησης των φωτοβολταϊκών έρχεται να δώσει
σχετική έκθεση του ευρωπαϊκού προγράµµατος PV LEGAL, το οποίο επί
δυόµιση χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.
Τα αποτελέσµατα είναι ανάµικτα. Σε κάποιες χώρες παρατηρήθηκε σηµαντική
πρόοδος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στον οικιακό τοµέα, είχαµε θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τη
Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Online αιτήσεις
σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, απλές διαδικασίες και υπηρεσίες µιας
στάσης, ήταν µερικά από τα εργαλεία που διευκόλυναν την ανάπτυξη της
αγοράς.
Σε άλλες χώρες όµως, η εικόνα δεν ήταν το ίδιο λαµπρή. Στην Ισπανία, για
παράδειγµα, πριν παγώσουν τελείως τα µέτρα ενίσχυσης των ΑΠΕ, χρειαζόταν
κατά µέσο όρο 89 εβδοµάδες για να εγκαταστήσει κανείς ένα µικρό σύστηµα
σε στέγες εµπορικών κτιρίων. Η ικανοποίηση των γραφειοκρατικών
απαιτήσεων αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος του συστήµατος. Τα ίδια λίγο
πολύ ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως π.χ. η Βουλγαρία και η Βρετανία.
“Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να µας απαλλάξουν από αυτά τα αναίτια
εµπόδια αν θέλουµε να επιτύχουµε τους στόχους για το 2020”, επεσήµανε ο
Reinhold Buttgereit, Γενικός Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), ενός εκ των συντελεστών του
προγράµµατος PV LEGAL.
Με δεδοµένο ότι τα φωτοβολταϊκά θα παίξουν ένα σηµαίνοντα ρόλο στον
ευρωπαϊκό ενεργειακό τοµέα ως το 2020, είναι σηµαντικό να διασφαλίσουµε
ότι η γραφειοκρατία δεν θα εµποδίζει την ανάπτυξή τους. Μειώνοντας το
διοικητικό κόστος, αυξάνουµε την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε
φωτοβολταϊκά και έτσι διευκολύνουµε την περαιτέρω διείσδυσή τους,
µειώνοντας παράλληλα και τους πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυσή
τους.
Η σύνδεση µε το δίκτυο παραµένει το µεγαλύτερο αγκάθι στις περισσότερες
χώρες. Μακρόχρονες διαδικασίες, ασαφείς κανόνες και αδικαιολόγητο υψηλό
κόστος σύνδεσης, είναι µερικά από τα προβλήµατα που εντόπισε η
πανευρωπαϊκή έρευνα.
“Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να θέσουν άµεσα προθεσµίες για τη
θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων για τη διασύνδεση µε το δίκτυο σε εύλογο
κόστος”, τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιριών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
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Το Πρόγραµµα PV LEGAL ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου 2012, αλλά
αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Τον Μάιο του 2012 ξεκινά η συνέχεια
του, το πρόγραµµα PV GRID το οποίο θα εστιάσει στις διαδικασίες και τα
προβλήµατα διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών µε το δίκτυο. Θα συµµετέχουν
οι φορείς του PV LEGAL αλλά και διαχειριστές δικτύων από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες.

Εικόνα 1 – Συνολικό ποσοστό του νοµικού-διοικητικού κόστους σε σχέση µε το
συνολικό κόστος ανάπτυξης ενός έργου (εξαιρουµένου του κόστους
εξοπλισµού)

Εικόνα 2 – ∆ιαδικασία ανάπτυξης φωτοβολταϊκού έργου: συνολική µέση
διάρκεια συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου αναµονής (εβδοµάδες)
Οι πληροφορίες που παρέχει το PV LEGAL:
Η βάση δεδοµένων του PV LEGAL παρέχει µια λεπτοµερή περιγραφή των
διοικητικών και νοµικών διαδικασιών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία,
Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία) για τρεις τοµείς της αγοράς και συγκεκριµένα
για οικιακά συστήµατα, µικρές και µεσαίου µεγέθους εµπορικές εφαρµογές
επί κτιρίων και φωτοβολταϊκά συστήµατα επί εδάφους. Για κάθε τοµέα
δίνονται αναλυτικά τα βήµατα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του
συστήµατος.
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SUNWIND
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SUNWIND ΜE ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ
TRACKERS ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙ∆Α
Η εταιρία Sunwind ολοκλήρωσε την κατασκευή των τεσσάρων νέων της πάρκων
ισχύος 100 kWp το καθένα. Πρόκειται συγκεκριµένα για δύο που ήδη συνδέθηκαν
στο δίκτυο στη ∆αµάστα και στην Αγνάντη ν. Φθιώτιδας και δύο που είναι σε
διαδικασία υλοποίησης: ένα µε µονοαξονικά τράκερ και ένα µε σταθερές
βάσεις. Τα Φ/Β πάρκα κατασκευάστηκαν µε ιδιαιτέρως ποιοτικά κριτήρια,
καθώς χρησιµοποιήθηκαν φρεάτια και εύκαµπτοι σωλήνες για τις καλωδιώσεις,
ενώ έγινε και θερµογράφηση των πάνελ, του πίνακα ελέγχου και των καλωδιώσεων,
αλλά και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισµού κατά την παραλαβή
του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη. Όλα τα παραπάνω
εντάσσονται στις Ολοκληρωµένες τεχνικά πιστοποιηµένες εργασίες που
εφαρµόζει η εταιρία σε κάθε έργο της. Οι πελάτες κατέληξαν στη Sunwind
µετά από εξονυχιστικό ποιοτικό έλεγχο µεταξύ εταιριών µε κριτήριο την
πιστοποίηση ISO 9001, την καλύτερη δυνατή σχέση τιµής - ποιότητας, αλλά
και τις ολοκληρωµένες τεχνικές πιστοποιηµένες εργασίες υλοποίησης πάρκων,
ενώ σηµαντικό κριτήριο αποτέλεσε και η ροή χρηµατοδότησης των έργων στα
πλαίδια µίας άψογης συνεργασίας µε το Τραπεζικό Ίδρυµα της περιοχής.

NEO ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ SUNWIND
Η Sunwind πέρα από την εµπειρία που διαθέτει σε έργα όλων των ειδών και
µοντέλων tracker (συστηµατων παρακολούθησης του ήλιου) ολοκλήρωνει την
κατασκευή του νέου της φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kWp στον νοµό
Φθιώτιδας µε µια κατασκευή ιδιαιτέρως ποιοτική. Στο συγκεκριµένο έργο
χρησιµοποιήθηκαν αµερικανικά πάνελ κορυφαίας ποιότητας µε 12ετή
εγγύηση µηχανικών µερών και 30 χρόνια απόδοσης ποιότητας και παραγωγής
µε τεχνολογία αιχµής καθώς και ροµποτικά συστήµατα παραγωγής σε όλη την
διαδικασία, γεγονός που προσφέρει κορυφαίο ποιοτικά αποτέλεσµα στον
πελάτη.
38
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ΝΕΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΤΕΓEΣ SUNWIND
Η Sunwind ολοκλήρωσε και συνέδεσε 10 νέες οικιακές φωτοβολταϊκες
στέγες σε οικιακό σύστηµα (σε κεραµίδια, ταράτσα και αποθήκη).
Η εταιρία ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηµατοδοτική διαδικασία του
έργου εκ µέρους των πελατών της και εφάρµοσε τις ολοκληρωµένες τεχνικά
πιστοποιηµένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του
έργου. Οι πελάτες της Sunwind δηλώνουν πλήρως ικανοποιηµένοι από την
ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησης του έργου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
άλλες 20 Οικακές στέγες προς υλοποίηση.
Η εταιρία Sunwind πρωτοπόρος των εξελίξεων και βλέποντας
µακροπρόθεσµα και όχι µε γνώµονα αποκλειστικά το δικό της κέρδος, αλλά
και των συνεργατών της και ιδιαίτερα του πελάτη, ανέπτυξε τον θεσµό των
Sunwind Shops σε όλη την Ελλάδα.
Τα Sunwind Shops σε όλη την Ελλάδα είναι µια νέα ιδέα δηµιουργίας µίας
αλυσίδας ενεργειακών σηµείων και γραφείων σε όλες τις µεγάλες πόλεις τις
Ελλάδας, όπου οι συνεργάτες µας παρέχουν τα ίδια προϊόντα και την ίδια
ποιότητα κατασκευής ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στον πελάτη µε τη βοήθεια των τεχνικών και συνεργατών. Ηδη
τα Sunwind Shops έχουν φτάσει τα 16 σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που
σηµατοδοτεί την µεγαλύτερη δικτύωση ενεργειακών σηµείων.
Συγκεκριµένα το δίκτυο περιλαµβάνει 5 σηµεία σε Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών,
Πλατεία ∆ηµοκρατίας, Χαριλάου, Πανόραµα, Φίλλιπος Center, 2 σε Αττική:
Αθήνα, Μελίσσια, και στν υπόλοιπη Ελλάδα σε: Κοζάνη, Καλαµάτα, ∆ράµα,
Ξάνθη, Λάρισα, Θήβα, Λαµία, Σπερχειάδα, Χανιά.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, η SMA Solar Technology AG πέτυχε τους
στόχους της σε πωλήσεις και κέρδη το 2011, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Οι πρώτες εκτιµήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA Solar Technology
AG (SMA / FWB: S92) για το 2011, δείχνουν τις πωλήσεις να φτάνουν τα 1,7 δις
€ περίπου και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να υπερβαίνουν τα 240
εκατοµµύρια ευρώ. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, η SMA πέτυχε πλήρως
τους στόχους που είχε θέσει, καθώς και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσµα
κερδών στην ιστορία της. Η επιτυχής αυτή εξέλιξη βασίστηκε τόσο στη διεθνή
παρουσία της εταιρίας όσο και στο διευρυµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που
επιτρέπουν στην SMA να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα πελατειακών
απαιτήσεων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
εταιρία διατήρησε το µερίδιο αγοράς της παγκοσµίως στα επίπεδα του
περασµένου έτους , 35% , σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SMA εκτιµά ότι το 2011 εγκαταστάθηκαν
παγκοσµίως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ονοµαστικής ισχύος περίπου 23
γιγαβάτ. «Σε αυτό το πλαίσιο, το µέγεθος της παγκόσµιας αγοράς παρέµεινε
σχεδόν αµετάβλητο σε σχέση µε το 2010, ενώ η ζήτηση µετατοπίστηκε
γεωγραφικά. Μειώσεις σε ορισµένες σηµαντικές αγορές φωτοβολταϊκών
αντισταθµίστηκαν από την ανάπτυξη σε νέες αγορές», εξηγεί ο Pierre-Pascal
Urbon, Εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Chief Financial Officer
της SMA Solar Technology AG. "Το προϊοντικό µείγµα µεταβλήθηκε αντίστοιχα
και υπήρξε αύξηση της ζήτησης των κεντρικών µετατροπέων. Χάρη στην
ευρεία γκάµα των προϊόντων µας - από µετατροπείς Sunny Boy για οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα µέχρι κεντρικούς µετατροπείς Sunny Central για
µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκά έργα - και την ισχυρή διεθνή θέση µας, είχαµε τη
δυνατότητα να ανταποκριθούµε στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες».
Στη µεγαλύτερη διεθνώς αγορά φωτοβολταϊκών, τη Γερµανία, η SMA
διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά και κατάφερε ακόµη και να την
ενισχύσει ελαφρώς. Μόνο το ∆εκέµβριο του 2011, στη Γερµανία
εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος τριών γιγαβάτ.
Η µεγάλη ανάπτυξη οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ένας σηµαντικός
παράγοντας είναι η µείωση κατά 15% στην εγγυηµένη τιµή αγοράς του
ρεύµατος (feed-in tariff) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του
2012. Επιπλέον, σηµαντική ήταν και η επιθετική πολιτική προώθησης των
πωλήσεων που παρατηρήθηκε στους χονδρεµπόρους στο τέλος του έτους
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της υποτίµησης των αποθεµάτων
τους. Τα ευνοϊκά επιτόκια, οι χαµηλές τιµές του συστήµατος και οι
ασυνήθιστα ήπιες καιρικές συνθήκες συντέλεσαν επίσης στην αύξηση των
εγκαταστάσεων. «Υποθέτουµε επίσης ότι πολλά φωτοβολταϊκά έργα
δήλωσαν σύνδεση µόνο σε εµπορικό επίπεδο κλειδώνοντας την τρέχουσα
τότε εγγυηµένη τιµή αγοράς του ρεύµατος. Έτσι, τα εγκατεστηµένα
συστήµατα καταχωρίστηκαν στην Οµοσπονδιακή Υπηρεσία ∆ικτύων της
Γερµανίας χωρίς µετατροπείς. Αυτό το βλέπουµε ήδη να αντικατοπτρίζεται και
στην τρέχουσα ανάπτυξη των πωλήσεων µας," δήλωσε ο κος Urbon.
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Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι πωλήσεις
της SMA κατά το οικονοµικό έτος 2011 ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ.
Οι εξαγωγικές πωλήσεις αναµένεται να έχουν αυξηθεί σε 55% περίπου (2010:
45%). Τα µεγάλα έργα αποτέλεσαν περίπου το 25% των πωλήσεων του
Οµίλου, σύµφωνα µε τις αρχικές εκτιµήσεις (2010: 18%). Η SMA θα συνεχίσει
την επιτυχηµένη στρατηγική διεθνοποίησης το 2012 µε την ίδρυση
θυγατρικών υποκαταστηµάτων στη Νότιο Αµερική και την Αφρική.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SMA αναµένει µικρή αύξηση της παγκόσµιας
ζήτησης φωτοβολταϊκών κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, αλλά δεν µπορεί να
αποκλείσει και το ενδεχόµενο µιας µικρής µείωσης. «Βλέπουµε µια θετική
ανάπτυξη το 2012 στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ινδία. Ωστόσο
µια αξιόπιστη πρόβλεψη για την παγκόσµια αγορά σήµερα δεν είναι δυνατή,
λόγω των πολλών µεταβολών σε σηµαντικές αγορές και της αβεβαιότητας που
προκαλείται από την τρέχουσα κρίση του ευρώ, καθώς και τη γενικότερη
οικονοµική κρίση» τόνισε ο κος Urbon. «Ως εκ τούτου, δεν µπορούµε να
κάνουµε πρόβλεψη πωλήσεων και κερδών σε αυτό το σηµείο για το τρέχον
οικονοµικό έτος».
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SMA έχει την πεποίθηση ότι χάρη στην αυξηµένη
ευελιξία της εταιρίας, τη συνεχή επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, το
καινοτόµο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την ισχυρή διεθνή θέση της, η
εταιρεία είναι σε θέση να αντιδράσει ταχύτατα σε όλες τις εξελίξεις της
αγοράς και να επωφεληθεί από την εξαιρετικά µακροπρόθεσµη δυναµική
ανάπτυξης στον πολλά υποσχόµενο τοµέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SMA θα παρουσιάσει την πλήρη ενοποιηµένη
οικονοµική κατάσταση για το οικονοµικό έτος 2011 στη σχετική συνέντευξη
Τύπου σχετικά µε τα ετήσια αποτελέσµατά της στις 29 Μαρτίου 2012 στη
Φρανκφούρτη.

Σχετικά µε την SMA
Η SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) είναι η κορυφαία εταιρία στην
αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων παγκοσµίως και ένας από τους
κορυφαίους προµηθευτές µετασχηµατιστών και πηνίων, καθώς και
καινοτόµων λύσεων τροφοδοσίας ενέργειας στον τοµέα των σιδηροδροµικών
προαστιακών και υπεραστικών µεταφορών. Ο όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο
εργασιών 1,9 δισ. ευρώ το 2010. Η εταιρία εδρεύει στο Niestetal της
Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 19 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Ο όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.300 εργαζόµενους, πλέον των
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το πολυβραβευµένο
φάσµα προϊόντων της SMA περιλαµβάνει φωτοβολταϊκούς µετατροπείς για
εγκαταστάσεις στέγης, για φωτοβολταϊκά συστήµατα µεγάλης κλίµακας
καθώς και αυτόνοµα. Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει την
τεχνικώς βέλτιστη λύση µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και όλους
τους τύπους εγκαταστάσεων. Το φάσµα υπηρεσιών της εταιρίας
ολοκληρώνεται µε ένα διεθνές δίκτυο service. Οι εξαιρετικά ευέλικτες
εγκαταστάσεις παραγωγής φωτοβολταϊκών µετατροπέων στη Γερµανία και
στη Βόρεια Αµερική έχουν ετήσια παραγωγική ικανότητα της τάξεως των 11,5
GW. Επιπρόσθετα, ο όµιλος SMA διατηρεί µονάδα παραγωγής για βασικά
ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία στην Πολωνία. Από το 2008, η µητρική εταιρία
SMA Solar Technology AG συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του
Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φραγκφούρτης (S92) και η µετοχή της προστέθηκε
στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την
εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης και πρόσφατα κατέκτησε την πρώτη
θέση στο γερµανικό διαγωνισµό "Great Place to Work.
ÙÂ‡¯Ô˜ 19
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Σχετικά µε όλα όσα οικονοµικά εξελίσσονται στον κλάδο της ενέργειας αλλά
και στην χώρα ευρύτερα το τελευταίο διάστηµα, η ηλεκτροπαραγωγή από
φωτοβολταϊκά ως παραγωγικός κλάδος καλείται να παίξει έναν ιδιάζοντα και
πολυσχιδή ρόλο.
Της ζητείται µάλιστα ταυτόχρονα να επιτύχει πολλαπλούς και πολυδιάστατους
στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως µε:
• Στήριξη της ανάπτυξης σε διεσπαρµένο γεωγραφικό και κοινωνικό πλάτος
ή καλύτερα την συγκράτηση της απύθµενης ύφεσης που χαρακτηρίζει την
υπόλοιπη οικονοµία.
• Στήριξη των φορολογικών εσόδων του Κράτους αφού είναι µια
δραστηριότητα µε µηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής στην λειτουργία
των επαγγελµατικών φωτοβολταϊκών µονάδων. Συγκεκριµένα σε ετήσια
βάση τα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία των 500 MW
επαγγελµατικών φωτοβολταϊκών που λειτουργούν σήµερα ανέρχονται στα
30 εκατ. ευρώ περίπου ενώ η φοροσυλλογή και απόδοση ΦΠΑ από τις
πωλήσεις τους φθάνει τα επιπλέον 36 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα
µάλιστα βαίνουν αυξανόµενα αφού όσο µειώνονται οι λογιστικές
αποσβέσεις του εξοπλισµού τους, αυξάνεται η φορολογητέα ύλη.
• Μη επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας µε
εισαγόµενη καύσιµη πρώτη ύλη για την λειτουργία τους. Πράγµατι η
λειτουργία των Φ/Β µονάδων έχει µηδενική εξάρτηση από εισαγωγές σε
πρώτες ύλες συνεισφέροντας έτσι µόνο θετικά στην οικονοµία και
ενεργειακή ανεξαρτησία και µάλιστα για διάστηµα τουλάχιστον 25ετών που
φθάνει η εγγύηση καλής λειτουργίας τους.
• Συνεισφορά στην απασχόληση µε πολυποίκιλο τρόπο αφού µεγάλο εύρος
θέσεων εργασίας συνοδεύει την εγχώρια παραγωγή εξοπλισµού, την
µελέτη και εγκατάσταση των µονάδων, την χρηµατοδότηση τους αλλά και
την συντήρηση και λειτουργία τους.
• Στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος όπου τα φωτοβολταϊκά
έχουν εσχάτως αναδειχθεί στον τελευταίο σηµαντικό και αξιόπιστο
δανειολήπτη του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, συντηρώντας τον
µάλιστα καταβάλλοντας ως και διψήφια επιτόκια παρά την συρρίκνωση του
Euribor σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα πλησίον της µονάδας.
Σε όλες τις ανωτέρω µακροοικονοµικές «δοκιµασίες» τα φωτοβολταϊκά
µάλλον αριστεύουν. Εσχάτως ωστόσο τους ζητείται να συνδράµουν και σε
άλλα µικροοικονοµικά µέτωπα που έχουν «ξεσπάσει» στον κλάδο της
ενέργειας και έχουν να κάνουν µε την στήριξη και εξυγίανση του ταµείου του
∆ΕΣΜΗΕ. Οι επαγγελµατίες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β
εκπροσωπούµενοι από τον ΣΠΕΦ, µε ωριµότητα µετείχαµε στην δηµόσια
διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την αναθεώρηση των Feed-in-Tariffs αλλά
και της άρσης των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρισµού που δυστυχώς
βρίθει τέτοιων. Επιζητώντας πάντοτε τεχνοκρατική και δίκαιη προσέγγιση στις
παρεµβάσεις του Υπουργείου στο θέµα, τούτο κατέληξε σε µια εφάπαξ
µείωση για τις νέες συµβάσεις ίση µε 12,5%, µε ανά εξάµηνο επιπλέον
µειώσεις της τάξης του 7%.
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Παρ’ ότι θεωρούµε πως τα επαγγελµατικά Φ/Β θίχτηκαν µάλλον περισσότερο
ως ΑΠΕ ακόµη και από τα οµόσταβλα τους οικιακά, θα αντιπαρέλθουµε κάθε
περιττού πλέον σχολιασµού και θα σταθούµε στην επόµενη µέρα που λέγεται
εµπρόθεσµες πληρωµές ∆ΕΣΜΗΕ.
Από το φθινόπωρο όπως είναι γνωστό, υφιστάµεθα κατά σειρά µηνών από τον
∆ΕΣΜΗΕ ληξιπρόθεσµες µηνιαίες πληρωµές µε υπερηµερίες τουλάχιστον ενός
µήνα κάθε φορά οι οποίες και επιβαρύνουν την εξυπηρέτηση του δανεισµού
µας µε επιπλέον επιτόκιο υπερηµερίας 2,21%, αφού οι σχετικές συµβάσεις
µας έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εξασφάλιση και εξυπηρέτηση της
χρηµατοδότησης µας. Συνδυάζοντας τούτο µε το γεγονός ότι το 80% των
εσόδων µας οδεύει στην τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση του δανεισµού µας,
αφού οι επενδύσεις µας είναι χαρακτηριστικά εντάσεως κεφαλαίου,
αντιλαµβάνεται εύκολα κάποιος πως αδυνατούµε να διατηρηθούµε επί
µακρόν στην τρέχουσα κατάσταση. Τέλος η σε µηνιαία βάση απόδοση ΦΠΑ
που δεν έχουµε εισπράξει αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τα
µέλη µας.
Έχοντας ουσιαστικά αλλά και οικονοµικά πλέον συνεισφέρει τα µέγιστα στην
προσπάθεια του Υπουργείου να εξυγιάνει τον χώρο της ενέργειας αλλά και
τον ∆ΕΣΜΗΕ ταµειακά, δικαιούµαστε να προσδοκούµε την άµεση «είσπραξη»
των ωφεληµάτων από τις παρεµβάσεις αυτές όπως θεσπίστηκαν το οποίο
άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΚΑ εξήγγειλε. Στο σηµείο αυτό είναι περισσότερο
από σηµαντικό να αναφέρουµε πως τα έσοδα από την λειτουργία των
επαγγελµατικών Φ/Β παραµένουν στην χώρα και δεν φεύγουν στο εξωτερικό
αφού όπως προαναφέραµε δεν εισάγουµε καµία καύσιµη πρώτη ύλη για την
λειτουργία µας. Έτσι το «χρήµα» των πληρωµών µας ανακυκλώνεται
αποκλειστικά στην ελληνική οικονοµία ανατροφοδοτώντας την µε πολύτιµη
ρευστότητα.
περισσότερες πληροφορίες

Όντας βέβαιοι πως όλα τα παραπάνω έχουν συνεκτιµηθεί από το Υπουργείο
προσµένουµε το «δίκαιο» τίµηµα που µας αναλογεί από την ανοικοδόµηση της
αγοράς ενέργειας µετά και τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις στο µέτωπο
των προµηθευτών και του ∆ΕΣΜΗΕ.
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™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT A.B.E.E.
∆πª∏∆π∫∏ ¢π∞∫ƒπ™∏ ™∆∞ µƒ∞µ∂π∞
«∂§§∏¡π∫∏ ∞•π∞ µ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™»

H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, σε αναγνώριση του επιχειρηµατικού έργου της
στη Βόρεια Ελλάδα, απέσπασε το Βραβείο «Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης». Συγκεκριµένα, η SUNLIGHT ξεκίνησε την παραγωγική της
δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1991, στην περιοχή Νέο Όλβιο Ξάνθης,
επενδύοντας συστηµατικά στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού συγκροτήµατός
της, το οποίο συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, στον τοµέα
δραστηριοποίησής της.
To εργοστάσιο, αποτελώντας τον κεντρικό πυρήνα ανάπτυξης της εταιρείας,
απασχολεί 350 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής
µπαταριών για βιοµηχανικές και προηγµένες εφαρµογές και παράλληλα
γραµµές συναρµολόγησης για πληθώρα ενεργειακών συστηµάτων.
Η παραγωγική του δυναµικότητα επεκτείνεται διαρκώς, ενώ 98% των
παραγόµενων προϊόντων εξάγονται σε παγκόσµιο επίπεδο, στο πλαίσιο του
καθαρά εξαγωγικού προσανατολισµού της SUNLIGHT.
Η λειτουργία του συµβαδίζει µε τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές,
ενώ έχει πιστοποιηθεί για την εφαρµογή συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
(ISO 9001), συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001) καθώς και
συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας ανθρώπινου δυναµικού (BS
OHSAS 18001).
Στο χώρο του στεγάζονται πρόσθετα το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και
Μεταφορών, καθώς επίσης το εξειδικευµένο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης
της SUNLIGHT, το οποίο εστιάζει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση υψηλής ποιότητας καινοτόµων συστηµάτων αποθήκευσης και
διάθεσης ενέργειας.
Η βράβευση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο
ΣΒΒΕ, σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, µε τίτλο
«Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδας». «Τα Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Βορείου Ελλάδος αποτελούν ένα νέο θεσµό για την επιχειρηµατική
δραστηριότητα, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση των
βέλτιστων πρακτικών στον επιχειρηµατικό χώρο. Η βράβευσή µας αποτελεί
µια ηθική επιβράβευση των προσπαθειών µας τα τελευταία 20 χρόνια και
δίνει το έναυσµα να συνεχίσουµε ακόµη πιο δυναµικά στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών, µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
την ενδυνάµωση της µεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα µας» δήλωσε ο
Πρόεδρος της εταιρίας κος Χρήστος Καρτάλης.
H εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ -συµφερόντων Π. Γερµανού- διανύει µια
δυναµική πορεία άνω των 20 ετών στην ελληνική και διεθνή αγορά
σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέµοντας συστήµατα αποθήκευσης και
διάθεσης ενέργειας. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήµερα µεταξύ των
κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστηµάτων ενέργειας στον κόσµο
παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις σε τοµείς µε υψηλές τεχνολογικές και
ενεργειακές απαιτήσεις όπως Βιοµηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδοµής και
Άµυνα.
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TERRA VERDE
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Η TERRA VERDE µέσα στο 2011 εγκαινίασε 3 νέες συνεργασίες στην Ξάνθη, τα
Γρεβενά και το Βόλο. Μέχρι σήµερα η εταιρεία έχει παρουσία στη
Θεσσαλονίκη που είναι και τα κεντρικά της γραφεία, στο Ανατολικό, την
Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα. Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η δηµιουργία
νέων γραφείων στη Λάρισα, την Κατερίνη και τη Χαλκιδική και τα στελέχη της
εταιρείας εργάζονται σκληρά για την επίτευξή του.
Η πολιτική της TERRA VERDE βασίζεται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου και ποιότητας µε στόχο τη διαχρονική ικανοποίηση των
πελατών της. Για την επίτευξη του στόχου δηµιουργεί στρατηγικές
συνεργασίες, επενδύoντας παράλληλα σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο
δυναµικό.
Οι υπηρεσίες της TERRA VERDE εστιάζονται σε όλο το φάσµα του κύκλου ζωής
ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασµό του, τον εντοπισµό της κατάλληλης
θέσης, τη µελέτη εφαρµογής, την αδειοδότηση, την επιλογή και προµήθεια
του κατάλληλου εξοπλισµού µε βάση τις ανάγκες του πελάτη και του έργου,
την εγκατάσταση, τη σύνδεση µε το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία
του έργου καθώς και τη συντήρησή του, τηρώντας πάντα αυστηρά τις
προδιαγραφές που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Η TERRA VERDE συνεργάζεται µε τις κορυφαίες ευρωπαϊκές και διεθνείς
εταιρίες στον τοµέα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ παρέχοντας στους
πελάτες της πληθώρα επιλογών, ενώ παράλληλα διατηρεί εσωτερικό σύστηµα
αξιολόγησης προµηθευτών, εγγυόµενη πάντα τη σχέση ποιότητας – τιµής
υλικών και την άµεση παράδοση αυτών στον πελάτη.
Μέσα σε µια δύσκολη οικονοµικά συγκυρία η TERRA VERDE βαδίζοντας µε
σταθερά βήµατα έχει καταφέρει να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο της
εντυπωσιακά και στην αρχή του 2012 η εταιρεία ήδη αριθµεί πάνω από 45
συνδεδεµένες εγκαταστάσεις στο δίκτυο της ∆ΕΗ.

περισσότερες πληροφορίες

Μέχρι σήµερα η TERRA VERDE έχει κατασκευάσει πληθώρα φωτοβολταϊκών
µονάδων σε στέγες και δώµατα σπιτιών και διαχειρίζεται έργα συνολικής
ισχύος άνω των 63 MW.
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EXELGROUP
ª∂ ¶π™∆√¶√π∏™∏ «MADE IN EUROPE»
∆∞ º/µ ¶§∞π™π∞

Τα κρυσταλλικής τεχνολογίας φωτοβολταϊκά πλαίσια (ESP Series60) της
ελληνικής εταιρίας ExelGroup, πιστοποιήθηκαν ότι πληρούν τις προδιαγραφές
για το κριτήριο “Made in Europe”, και είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις
του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας (GSE).
Σύµφωνα µε το ιταλικό νοµοσχέδιο "Conto Energia IV", προβλέπεται
πρόσθετη ταρίφα (feed-in tariff) ύψους 10% για τα κατασκευασµένα φ/β
πλαίσια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή
του νοµοσχεδίου αποτελεί η επιλογή τουλάχιστον του 60% του κόστους
εξοπλισµού των φωτοβολταϊκών έργων από χώρες προέλευσης της Ευρώπης.
Η ExelGroup είναι σε θέση να παράγει και να διαθέτει στην εγχώρια και
διεθνή αγορά ευρωπαϊκών προδιαγραφών φωτοβολταϊκά πλαίσια σε
ανταγωνιστική τιµή. Προκειµένου να επιτύχει την επίσηµη αναγνώριση, η
ExelGroup υποβλήθηκε σε αυστηρούς ελέγχους τόσο για τις διαδικασίες που
ακολουθεί όσο και τη γραµµή παραγωγής του εργοστασίου της, από την
ολλανδική εταιρεία πιστοποίησης KIWA.
Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας κ. Σταύρος Τριανταφύλλου, ανέφερε
σχετικά: «Με το πιστοποιητικό “Made in Europe” η ExelGroup προσπαθεί να
διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της και να ανταπεξέλθει δυναµικά
στον ανταγωνισµό από προϊόντα αµφιβόλου ποιότητας που εισρέουν στην
Ευρωπαϊκή Αγορά. Με τις πιστοποιήσεις που λαµβάνει η εταιρία µας και σε
συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας, στην ExelGroup
προσπαθούµε να παρέχουµε στον καταναλωτή το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα σχέσης ποιότητας - τιµής».

περισσότερες πληροφορίες

Καραϊλή Πελαγία

Η ExelGroup, αποτελεί σήµερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών Φ/Β πλαισίων
υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής
και ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής. Η εταιρία διαθέτει εξειδικευµένη
τεχνογνωσία και ένα µοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Το σύγχρονο, βιοκλιµατικό εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε
συνδυασµό µε τον πλήρως αυτοµατοποιηµένο και τελευταίας τεχνολογίας
εξοπλισµό αλλά και τις αυστηρά επιλεγµένες πρώτες ύλες, παρέχουν σε κάθε
επενδυτή φωτοβολταϊκών πάρκων, ποιοτικά προϊόντα αλλά και την
απαιτούµενη ασφάλεια. Η ExelGroup είναι µια ισχυρή εταιρία, η οποία
διαθέτει 30 χρόνια εµπειρίας και ολοκληρωµένη παρουσία στην αγορά των
φωτοβολταϊκών:
Με µια κάθετη µονάδα κατασκευής µεταλλικών προϊόντων και βάσεων
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων µε παραγωγική δυνατότητα 100 MW /βάρδια
Με ένα σύγχρονο βιοκλιµατικό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών
πλαισίων, παραγωγικής δυνατότητας 75 MW / έτος.
Με συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
αντιστροφέων τάσης (inverters).
Απευθυνόµενη σε ιδιώτες, επιχειρηµατίες αλλά και σε φορείς του ∆ηµόσιου
τοµέα, µε την συνδροµή ενός εξειδικευµένου και αξιόπιστου δικτύου
συνεργατών, έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτελέσει µια ισχυρή
επιχειρηµατική µονάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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SUNWIND
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ INTERSOLAR CHINA 2011

Η εταιρία Sunwind πρωτοπόρος και διαµορφωτής των εξελίξεων στην
ελληνική αγορά Φωτοβολταικών ταξίδεψε και συµµετείχε µέσω του Γενικού
∆ιευθυντής της κ.Μάριου ∆ράµαλη και του Οικονοµικού της ∆ιευθυντή κ.
Κωνσταντίνου Φούντα στην 1Η έκθεση INTERSOLAR CHINA 2011 που
διοργανώθηκε 7-9 ∆εκεµβρίου 2011 στο Πεκίνο.
Στα πλαίσια της έκθεσης έγιναν επαφές των ∆ιοικητικών στελεχών της
Sunwind µε όλους τους µεγάλους κατασκευαστές της Ασίας από Κίνα, Κορέα
και άλλες χώρες.
Στα πλαίσια του ταξιδιού τα στελέχη της εταιρίας επισκέφθηκαν περισσότερα
από δέκα εργοστάσια κινεζικών και κορεατικών εταιριών κατασκευής πάνελ
και κυψελών πυριτίου, καθώς και ασιατικά εργοστάσια κατασκευής
εµπλουτίζοντας έτσι την ήδη υπάρχουσα εµπειρία και τις γνώσεις που
απέκτησαν µετά την επίσκεψη τους τόσο στην έκθεση INTERSOLAR Μονάχου
όσο και σε ευρωπαϊκά και γερµανικά εργοστάσια. Έτσι τα στελέχη της
εταιρίας διαθέτουν πλέον το πλεονέκτηµα της άµεσης γνώσης της
παραγωγικής διαδικασίας των εγκαταστάσεων και της τεχνογνωσίας και
ποιότητας τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ασιατικής αγοράς.
Στρατηγικά η εταιρία από το ξεκίνηµα της έχει ξεχωρίσει για την ποιοτική
κατασκευή των έργων της αλλά και τη σωστή επιλογή των υλικών και
προµηθευτών της αναφέροντας επιγραµµατικά τα γερµανικά πάνελ made in
Germany SOLARFABRIK και SOLARWATT που είναι πραγµατικά κορυφαία
επιλογή γερµανικής ποιότητας και κατασκευής σε εργοστάσια πλήρως
αυτοµατοποιηµένης ροµποτικής παραγωγής. Τα παραπάνω πάνελ
δοκιµασµένα στην ελληνική αγορά και σε δεκάδες έργα έχουν αν επιδείξουν
εξαιρετικές αποδόσεις που συγκριτικά µε άλλα τοπικά έργα φανερώνουν την
ποιοτική υπεροχή τους, βάσει των αποτελέσµατα που καταγράφονται.
Επιπλέον Sunwind υπέγραψε εγγυηµένες τιµές συνεργασίας µε τις εταιρίες
SOLARFABRIK και SOLARWATT για το 2012 µε γνώµονα τη φροντίδα των
πελατών της και την άµεση παράδοση των έργων.
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Η πλήρως αυτοµατοποιηµένη
παραγωγή της TOP SUN και
το µεγαλύτερο πάνελ στον
κόσµο 430 watt.

Γνωρίζοντας την δυσπιστία και το ερευνητικό ανήσυχο πνεύµα των Ελλήνων
πελατών για προϊόντα που προέρχονται από την ασιατική αγορά και κυρίως
από την Κίνα τα στελέχη της εταιρίας σε µία κίνηση στρατηγικής επισκέφθηκαν
επί 15νθηµέρου δέκα προεπιλεγµένα εργοστάσια κατασκευής πάνελ και
κυψελών σε Κίνα και Κορέα µετά το πέρας της INTERSOLAR CHINA. Μετά από
εξονυχιστικό έλεγχο όλων των εταιριών, αναλυτική επίσκεψη και παρακολούθηση
και επίδειξη «επί τόπου» της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια
παραγωγής των πάνελ κατέληξαν στην επιλογή δύο εταιριών, µίας αµερικανικής
µε εργοστάσιο στην Κίνα και µίας από την Κορέα µε τις οποίες θα ξεκινήσει
συνεργασία για το έτος 2012. Και µε τις δύο αυτές εταιρίες έχει ήδη υπογραφεί
από την Sunwind αποκλειστική αντιπροσώπευσή τους για τα Βαλκάνια.
Συγκεκριµένα πρόκειται για τις εταιρίες AMERISOLAR και TOPSUN.
Η AMERISOLAR εδρεύει στο San Francisco και διαθέτει εργοστάσιο στην Κίνα
και συγκεκριµένα στη Rugao City ενώ τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στη
Shanghai. Η εταιρία TOPSUN µε έδρα την πόλη GANGZOU της Νοτίου Κορέας
διαθέτει το µεγαλύτερο πάνελ στον κόσµο ισχύος 430Watt από πλήρως
αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής για την TOPSUN. Και οι δύο αυτές
εταιρίες έχουν µοναδικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν πρωτοπόρες όπως
εγγύηση 12 χρόνων για τα µηχανικά µέρη και 30 χρόνια απόδοσης για την
AMERISOLAR.
Η εταιρία Sunwind µε την αντιπροσώπευση των δύο αυτών εταιριών καινοτοµεί γι’
ακόµα µία φορά, «εισάγοντας» στην ελληνική αγορά το µεγαλύτερο πάνελ του
κόσµου 430 watt της TOPSUN αλλά και την µεγαλύτερη εγγύηση απόδοσης πάνελ
του κόσµου, µε 30 χρόνια, της AMERISOLAR. Η εταιρία Sunwind προχωρώντας σε
µίας στρατηγικής σηµασίας επένδυση, ίδρυσε την Sunwind Asia, µε έδρα το
Πεκίνο. Στη Γενική ∆ιεύθυνση του Γραφείου Ασίας ο κος Cui Hang, ο οποίος θα
αναλάβει κάθε µορφής έρευνα και επαφή για την εταιρεία σε Κίνα, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταιβάν, Ταϊπέι σε ό,τι αφορά παρουσία σε εκθέσεις, επαφές µε νέες
εταιρίες και προϊόντα, έλεγχο ποιότητας των φορτίων πριν την αποστολή στην
Ελλάδα αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα.
Οι καινοτόµες και πρωτοποριακές κινήσεις της Sunwind θωρακίζουν την
εταιρεία στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον που υπάρχει αλλά και το
δίκτυο αντιπροσώπων της Sunwind Shop, που αριθµεί ήδη 14 σηµεία σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας.

Ο Κος Cui Hang µε την
σύζυγο του σε Κινέζικο
εστιατόριο στο Πεκίνο µετά
την επίσκεψη µας στην
INTERSOLAR CHINA.
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Mε την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε µε υπερηφάνεια να καλωσορίσουµε στην
οικογένεια των Sunwind Shop πέντε νέα σηµεία.
Η Sunwind ανακοινώνει τη δηµιουργία των 5 νέων σηµείων πώλησης µέσω του
συστήµατος FRANCHIZE SUN WIND SHOPS στη Θήβα, στην περιοχή του
Πανοράµατος Θεσσαλονίκης, στα Χανιά, στη Λάρισα και στην Αθήνα.
Τα 5 νέα σηµεία Sunwind Shops:
1. Στη Θήβα µε τον κ. Κλεφτάκη Χρήστο έµπειρο ∆ασολόγο και επί ετών
∆ιευθυντή της υπηρεσίας δασών της περιοχής µε τεχνικό γραφείο GREEN ENERGY
και ένα υπερσύγχρονο κατάστηµα στην Π.Ο. Θηβών Λειβαδιάς στη Θήβα.
2. Στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης µε την πολύ επιτυχηµένη µεσίτρια της
περιοχής κα. Καλή Ζαχαριάδου.
3. Στα Χανιά µε την τεχνική εταιρία NRG CHANIA και συγκεκριµένα µε τον
∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό κ. Γιώργο Μπίλλα και τον Επιχειρηµατία και
Εµπορικό ∆ιευθυντή κ. Στέφανο Καρδαµάκη.
4.Στη Λάρισα µε τον ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο
Πλασταρά καταξιωµένο Μηχανικό χρόνια στην πόλη µε Τεχνικό γραφείο.
5. Στην Αττική µε την τεχνική εταιρεία AXTECON µε έναν από τους πιο παλιούς
Μηχανικούς 3ης γενιάς, τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κο Νικόλαο Αξιώτη και την
οµάδα συνεργατών του στην Αθήνα.
Οι πελάτες της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σε 14
σηµεία, σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα, µε την εγγύηση πάντα που µόνο η
Sunwind παρέχει.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012
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ABB - NANODOMI® - ALUMINCO - ALTEC - DEGERENERGIE - ALUMIL - ERA
ENERGY - BRIGHT SOLAR - TERRA VERDE - ΦΕΜΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NEWERNERGYSOLUTIONS - JC ENERGY - ETHER - VEGA SOLAR - KIRCHNER
SOLAR GROUP - PHYSICAL - ENTEC CONTRACTORS A.E.
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ABB

Νέο φωτιστικό Led iceLight

ABB

∆ιακοσµητικά καλύµµατα

Το νέο πρωτοποριακό φωτιστικό LED iceLight, σχεδιασµένο από τον διεθνώς
αναγνωρισµένο αρχιτέκτονα Hadi Teherani, έρχεται να ενσωµατωθεί και να
επεκτείνει τις δυνατότητες των διακοπτών φωτισµού.
Ο µοναδικός σχεδιασµός του µπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη
φωτισµού και να ταιριάξει απόλυτα στην αισθητική κάθε χώρου.
Απελευθερώστε τη φαντασία σας και χρησιµοποιήστε το iceLight για να
αναδείξετε τα ξεχωριστά σηµεία του χώρου σας. Οι δύο διαφορετικές
αποχρώσεις φωτός µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να κεντρίσουν την
προσοχή (ψυχρό φως) είτε για να προσφέρουν µια νότα χαλάρωσης και
ζεστασιάς (θερµό φως).
Πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις φωτισµού και 8 διακοσµητικά καλύµµατα
σας επιτρέπουν να δώσετε την προσωπική σας πινελιά.
Το φωτιστικό LED iceLight είναι διαθέσιµο σε 5 σειρές διακοπτών φωτισµού
(Future, Solo, Axcent, Carat και Pure).
Future - Solo

Κατευθύνσεις φωτισµού

Axcent - Carat

Pure (stainless steel)

Η τοποθέτηση του φωτιστικού LED iceLight γίνεται χωνευτά σε κοινό κουτί
διακοπτών φωτισµού εύκολα και γρήγορα.
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NANODOMI®

Ο τριφασικός αντιστροφέας Eversol TLC10

NANODOMI®

Πρόσφατα η NanoDomi® έγινε ο επίσηµος διανοµέας των αντιστροφέων
EverSolar της κατασκευάστριας εταιρίας ZEVERsolar, που προσφέρει ποικιλία
µονοφασικών και τριφασικών αντιστροφέων για µικρές ή µεγάλες
εγκαταστάσεις. Η NanoDomi® επέλεξε τους µετατροπείς της EverSolar ως
ένα από τα βασικά προϊόντα του καταλόγου της, λόγω της άριστης ποιότητας
και της εξαιρετικής τιµής των προϊόντων της.
Χάρη στον εξελιγµένο τριπλού επιπέδου τεχνολογικό σχεδιασµό, η υψηλή
απόδοση και η ελαχιστοποίηση των απωλειών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του Eversol TLC10K.
Επιγραµµατικά, ο Eversol TLC10K παρουσιάζει τα παρακάτω προτερήµατα:
• 2 ξεχωριστά MPP Tracker που τoν καθιστούν κατάλληλο για στέγες µε
διαφορετικούς προσανατολισµούς.
• Μέγιστη απόδοση 98.2% (MPPT 99,5%)
• Μεγάλο εύρος DC τάσης εισόδου και τάσεων MPPT για µέγιστη ευελιξία
κατά τον σχεδιασµό των string
• Προστασία και ανθεκτικότητα µε IP 65
• Εξελιγµένο σύστηµα ανίχνευσης σφαλµάτων
• Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη
οθόνη σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
• Ποιοτικός έλεγχος και έκδοση πιστοποίησης για κάθε συσκευή που
παραδίδεται στον πελάτη
• Υψηλή αξιοπιστία
Κατά τον σχεδιασµό του αντιστροφέα µεγάλη προσοχή δόθηκε στην ευκολία
χειρισµού του από τον τελικό χρήστη, για εύκολη σύγκριση δεδοµένων και
απλοποίηση της διαδικασίας ρύθµισης. Έτσι κάθε τριφασικός αντιστροφέας
της σειράς TLC ενσωµατώνει:
• Εύχρηστη έγχρωµη οθόνη TFT LCD 800x480 πολλαπλών λειτουργιών.
• Πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη οθόνη
σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
• Παρακολούθηση µέσω γραφηµάτων των AC/DC στοιχείων, παραγόµενης
ενέργειας και ιστορικού σφαλµάτων
• Πλήρη παραµετροποίηση του αντιστροφέα µέσω του γραφικού περιβάλλοντος
Πρότυπα και Πιστοποιήσεις
Ο Eversol TLC10K σχεδιάζεται µε βάση τα πρότυπα VDE4105- SAA- G59/2G83/1- ENEL- Guida- RD1663- CE– CQC- BDEW, και είναι κατάλληλος για χρήση
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών κρατών.
Η υψηλή ποιότητα των αντιστροφέων EverSolar αποδεικνύεται και από τις
σηµαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς πιστοποιήσεις που διαθέτουν για τις
περισσότερες χώρες του κόσµου, όπως VDE-GS, VDE 0126-1-1, G83, SAA, SGS,
ISO9001: 2008 και CQC. Οι αντιστροφείς ZEVERsolar έχουν ήδη περάσει τις
απαραίτητες δοκιµές για το πιστοποιητικό VDE 4105, και είναι ο πρώτος
κατασκευαστής στην Κίνα, που θα έχει την σχετική πιστοποίηση.
Η ZEVERsolar προσφέρει δωρεάν το online σχεδιαστικό εργαλείο EverPlan
Oλοι οι inverter συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση ενώ η NanoDomi®
προσφέρει και το after sales service της ZEVERsolar, µε υπηρεσία 24ωρης
αντικατάστασης ελαττωµατικών αντιστροφέων και τη δυνατότητα επέκτασης
εγγύησης, ώστε να διασφαλισθεί η λειτουργία του Φ/Β συστήµατος ακόµα
και µετά τη λήξη του χρόνου της βασικής εγγύησης. Η εξασφάλιση της
ποιοτικής λειτουργίας των αντιστροφέων τεκµηριώνεται και από τον τελικό
έλεγχο ποιότητας και λειτουργίας πριν τη συσκευασία του προϊόντος και την
παράδοση στον πελάτη.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ALUMINCO

Νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

ALUMINCO

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AL 220
To ανασυρόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα AL220 της ALUMINCO λειτουργεί
σαν απλό συρόµενο και σαν ανασυρόµενο και είναι ιδανικό για κατασκευές
µεγάλων ανοιγµάτων µε δυνατότητα τοποθέτησης λάστιχων ή βουρτσών. Είναι
σχεδιασµένο βάσει πλεονεκτηµάτων που το καθιστούν ανταγωνιστικό,
ανθεκτικό, ασφαλές, εύκολο στην κατασκευή και ευαίσθητο στην
εξοικονόµηση ενέργειας.
Το υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα τέτοιων κατασκευών περιορίζουν τη
χρήση αυτών των συστηµάτων, στα κουφώµατα µεγάλου µεγέθους και
βάρους. Η αγορά από την άλλη, ζητά τη µείωση του κόστους αυτού του
συστήµατος για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε ελαφρότερες
κατασκευές, αλλά µε αποδόσεις καλύτερες από τις παραδοσιακές.
Ο σχεδιασµός του AL220, το καθιστά άκρως ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα
προσιτό σε επίπεδο τιµής, για την κατηγορία του. Η µέγιστη ασφάλεια
πολλαπλών κειδωµάτων, η υψηλή θερµοµόνωση και ευελιξία κατασκευών
εγγυώνται άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα.
Πλεονεκτήµατα συστήµατος
• Χρήση µηχανισµού µε ενσωµατωµένα ράουλα υψηλών αντοχών που πρώτα
ανασηκώνουν το φύλλο και έπειτα πραγµατοποιείται η ολίσθηση.
• Μέγιστη ασφάλεια και δυνατότητα πολλαπλών κλειδωµάτων.
• Μέγιστη αντοχή σε βάρος τζαµιού έως και 200 κιλών.
• Χρήση και σαν απλό θερµοµονωτικό συρόµενο σύστηµα χάρη στον ειδικό
σχεδιασµό του.
• Kαλύτερη ενεγειακή απόδοση
• Σύστηµα πολυαµιδίου 32mm, το οποίο µεταδίδει την κίνηση στα κανάλια
του φύλου εύκολα
• Σύστηµα CAMERA EUROPEA µε περιµετρική ασφάλιση
• ∆ιπλή υάλωση έως 35mm
• Ειδικά σχεδιασµένα εξαρτήµατα για άριστη υδατοστεγάνωση
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ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AL570 DYNAMIC
Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κατασκευαστή αλουµινίου σχεδίασε και ανέπτυξε το θερµοµονωτικό σύστηµα
AL570 DYNAMIC για ανοιγοανακλινόµενα θερµοµονωτικά κουφώµατα που
εντάσσεται στα προτεινόµενα ενεργειακά κουφώµατα της κατηγορίας
ALUMINCO CLIMA. Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής
κουφωµάτων για αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) χάρη
στα δύο διαστάσεων πολυαµίδια και στο αυξηµένο πάχος των προφίλ τους
που ενδείκνυνται για κατασκευές µεγάλων ανοιγµάτων.
Το θερµοµονωτικό σύστηµα AL570 της ALUMINCO συνδυάζει αποτελεσµατικά
την λειτουργικότητα µε την µοντέρνα αισθητική, δίνοντας περισσότερες
λύσεις µε τα 2 διαφορετικά σχέδια µε 34mm ή 24 mm πολυαµίδιο. Είναι ένα
θερµοµονωτικό σύστηµα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές που
προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια του περιµετρικού κλειδώµατος. ∆ιατίθεται
σε µεγάλη ποικιλία προφίλ που καλύπτει πολλαπλές αρχιτεκτονικές
εφαρµογές και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευαστικών λύσεων.
Είναι σχεδιασµένο βάσει πλεονεκτηµάτων που το καθιστούν ανταγωνιστικό,
ανθεκτικό, ασφαλές, εύκολο στην κατασκευή και ευαίσθητο στην
εξοικονόµηση ενέργειας.
Η µέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωµάτων, η υψηλή θερµοµόνωση και
ευελιξία κατασκευών εγγυώνται άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα.
Πλεονεκτήµατα συστήµατος
Ευέλικτο ανοιγοανακλινόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα µε κορυφαία επίπεδα
θερµοµόνωσης.
• Απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα.
• Υψηλές επιδόσεις θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
• Σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας.
• Πανίσχυρη συνδεσµολογία µε προφίλ που εξασφαλίζουν τη διαχρονική και
οµαλή λειτουργία των κουφωµάτων.
• Άριστο αισθητικό αποτέλεσµα.
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ALUMINCO

Νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC PLUS ΜΕ 34mm ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
• Ειδικό πολυθάλαµο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει στην βέλτιστη
στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερµική µετατόπιση.
• Περιορισµένος αριθµός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µηχανισµού κλειδώµατος/ανάκλισης σε
περιµετρικό σύστηµα.
• ∆υνατότητα χρήσης τριπλού υαλοπίνακα έως 52mm
• Τρία επίπεδα στεγάνωσης
• Ενσωµατωµένο λάστιχο στο αρµοκάλυπτρο περιµετρικά της κάσας το οποίο
εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την µόνωση του κασώµατος από την
τοιχοποιία
• ∆υνατότητα κατασκευής µε πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουµπωτά για
άριστο αισθητικό αποτέλεσµα εσωτερικά του κουφώµατος.
• ∆υνατότητα θωράκισης προφίλ µε χρήση φύλλων χάλυβα εσωτερικά του
κουφώµατος, για ενισχυµένη αντιδιαρρηκτική προστασία (WK3)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πλάτος φύλλου 95mm
Πλάτος κάσας 94mm
Πολυαµίδια γερµανικής προέλευσης 34mm
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC ΜΕ 24mm ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
• Ειδικό πολυθάλαµο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει στην βέλτιστη
στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερµική µετατόπιση.
• Περιορισµένος αριθµός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές
• Τρία επίπεδα στεγάνωσης
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µηχανισµού κλειδώµατος/ανάκλισης σε
περιµετρικό σύστηµα και σε CAMERA EUROPEA
• ∆υνατότητα χρήσης διπλού υαλοπίνακα έως 42mm
• Ενσωµατωµένο λάστιχο στο αρµοκάλυπτρο περιµετρικά της κάσας το οποίο
εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την µόνωση του κασώµατος από την
τοιχοποιία
• ∆υνατότητα κατασκευής µε πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουµπωτά για
άριστο αισθητικό αποτέλεσµα εσωτερικά του κουφώµατος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πλάτος φύλλου 85mm
Πλάτος κάσας 84mm
Πολυαµίδια γερµανικής προέλευσης 24mm
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ALTEC

Πρωτοποριακά Συστήµατα Στήριξης για κάθε φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις
ALTEC

Η ALTEC Solartechnik AG δραστηριοποιείται ως παραγωγός και προµηθευτής
στη Γερµανία σχεδόν 20 χρόνια. Σήµερα η εταιρία βρίσκεται και στην Ελλάδα,
όπου είναι γνωστή για την ποιότητα και την εµπειρία της όσο αφορά τα
συστήµατα στήριξης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Μια πλήρης σειρά προϊόντων, γερµανικής κατασκευής, εγγυάται τη µέγιστη
ασφάλεια και εύκολη εγκατάσταση και παρέχει λύσεις στερέωσης για κάθε
εφαρµογή.
Πρωτοποριακά συστήµατα στήριξης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε:
· Επικλινείς στέγες
· Επίπεδα δώµατα
· Εγκαταστάσεις επί εδάφους
· Σκίαστρα/Στέγαστρα
· Συστήµατα σταθµών φόρτισης ηλεκτροκίνησης
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DEGERENERGIE

Νέας γενιάς κεντρική πλακέτα ελέγχου (ΕΚ6) σε όλους τους
ιχνηλάτες
DEGERENERGIE

Η νέα κεντρική πλακέτα ελέγχου (ΕΚ-6) προσφέρει βελτιώσεις που κάνουν
ευκολότερη την λειτουργία και εγκατάσταση ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και
την ασφάλεια της επένδυσης.
Η Degerenergie έχοντας προµηθεύσει πάνω από 2500 ιχνηλάτες στην Ελλάδα
τιµά την εµπιστοσύνη των συνεργατών της αναπτύσσοντας συνεχώς τους
ιχνηλάτες της. Πέρα από τη συνεχή δοµική τους βελτίωση, λαµβάνοντας
υπόψη πάντα της ανάγκες της ελληνικής αγοράς, συνεχώς αναπτύσσει τον
καινοτόµο αισθητήρα της MLD (Maximum Light Detection) µε στόχο να
προσφέρει όλο και νέα ρεκόρ στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Από
τον Φλεβάρη 2012 και έχοντας δοκιµάσει εδώ και ένα χρόνο ανά την Ελλάδα
το πρωτότυπο των νέων ηλεκτρονικών της, ή Degerenergie ανακοινώνει τη
διάθεση όλων των δι-αξονικών της µοντέλων µε νέα γενιά ηλεκτρονικών.
Μια από τις καινοτόµες λειτουργίες της καινούριας κεντρικής πλακέτας είναι
η αυτόµατη λειτουργία επαναφοράς κατά τη νύχτα, χωρίς χρήση timer ή PLC.
Με βάση αυτή την εξελιγµένη λειτουργία ο tracker κατά τη διάρκεια της
νύχτας στρέφεται προς την ανατολή ώστε να αξιοποιήσει και τις πρώτες
ακτίνες του ηλίου αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας.
Η λειτουργία SAFE POS, αυξάνει την ασφάλεια των συστηµάτων DEGERenergie
και σε περίπτωση απώλειας σήµατος από τον αισθητήρα αέρα τα συστήµατα
οριζοντιώνονται αυτόµατα.
Ο διευθυντής πωλήσεων της Ελλάδας ∆ρ. Γ. Μαρκόπουλος µας δήλωσε: “όπως
και τα ηλεκτρονικά της προηγούµενης γενιάς όλα τα συστήµατα της
Degerenergie δε χρειάζονται ούτε διακρίβωση ούτε «επανεκκίνιση». Απλά
πάνε στον ήλιο σαν ζωντανοί οργανισµοί. Επίσης στην κύρια πλακέτα έχουν
ενσωµατωθεί όλες οι επιµέρους βοηθητικές λειτουργίες ενώ η χρήση LED
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βελτιστοποιεί την παρακολούθηση του συστήµατος, την έναρξη της
λειτουργίας και την εύρεση τυχόν βλάβης».
Η αρχή λειτουργίας MLD
Η αρχή λειτουργίας MLD (Maximum Light Detection) αναφέρεται στην
δυνατότητα της µέγιστης δυνατής παρακολούθησης της θέσης του ήλιου, στο
σηµείο της εγκατάστασης χωρίς αστρολογικό πίνακα µε άµεσο αποτέλεσµα
την αύξηση του κέρδους. Μετρώντας την πυκνότητα και την γωνία των
προσπιπτώµενων ακτίνων του ήλιου τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν τη
µέγιστη δυνατή ενέργεια ακόµα και κατά τη διάρκεια της συννεφιάς (διάχυση)
ή ακόµα και από την ανάκλαση του χιονιού. Το παραπάνω έχει σαν
αποτέλεσµα κέρδος αυξηµένο κατά 45% σε σχέση µε τα σταθερά συστήµατα
εγκατάστασης και περίπου 8% αυξηµένο σε σχέση µε τους αστρονοµικούς
ιχνηλάτες.

ÙÂ‡¯Ô˜ 19



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012

63

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ALUMIL

Περσίδες, βάσεις για Φ/Β εγκαταστάσεις και εσωτερικές πόρτες

ALUMIL

M5660
Το Μ5660 είναι ένα σύστηµα κινούµενων περσίδων µε χρήση ειδικού κρυφού
µηχανισµού για απόλυτη ρύθµιση σκίασης και στεγάνωσης, και για
διαµόρφωση ιδιαίτερης αισθητικής απόλυτα εναρµονισµένη µε την
αρχιτεκτονική του κτιρίου. Αποτελεί άρτια λύση για την προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει ελεγχόµενη απορροή όµβριων υδάτων
(χρήση ειδικών προφίλ νεροχύτη).
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής περσίδων διαφόρων σχηµάτων µε µεγάλη
ποικιλία σε χρωµατικές αποχρώσεις και αποµιµήσεις ξύλου.
Τυπολογίες: ∆υνατότητα επιλογής περσίδων διαφόρων σχηµάτων
Χρωµατισµοί: Όλα τα χρώµατα RAL, αποχρώσεις ανοδίωσης, σουµπλιχρωµία
(βαφή ξύλου)
Περιστροφή περσίδων: 0ο -135ο
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ALUMIL

Περσίδες, βάσεις για Φ/Β εγκαταστάσεις και
εσωτερικές πόρτες

Προσυναρµολογηµένες Βάσεις

Η ALUMIL, ανταποκρινόµενη στα αιτήµατα των συνεργατών της, προχωρά στη
διάθεση ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ βάσεων για οικιακές φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις. Η αρχή γίνεται µε δύο σειρές για οικιακές εφαρµογές, την
HELIOS 360 και την HELIOS 106 σε 250 και 300.
Όπως θα παρατηρήσετε και στις απεικονίσεις που ακολουθούν, οι βάσεις –
τρίγωνα παραδίνονται προσυναρµολογηµένες και πακετοποιηµένες,
παρέχοντας την δυνατότητα στον εγκαταστάτη να τα τοποθετήσει µε
ελάχιστες κινήσεις, µειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο που απαιτείται για την
εγκατάσταση ενός συστήµατος 10 kw. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για
παράδοση του συστήµατος ΑΜΕΣΑ, από τα κατά τόπους εµπορικά
παραρτήµατά µας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα µπορεί ο
συνεργάτης να τα παραλαµβάνει ακόνη και ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ!
•
•
•
•
•

Άµεση διαθεσιµότητα και παράδοση του προϊόντος.
Εύκολη µεταφορά στο χώρο του έργου.
Απλοποίηση στην τοποθέτηση και την συναρµολόγηση.
Ελαχιστοποίηση χρόνου εγκατάστασης.
Απλοποίηση της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, αφού µειώνονται κατά
πολύ οι απαιτούµενοι κωδικοί.
• Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους κατά την παραγγελία.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ALUMIL

Περσίδες, βάσεις για Φ/Β εγκαταστάσεις και
εσωτερικές πόρτες

INTERNO
Η INTERNO είναι η θυγατρική µονάδα της ALUMIL, παραγωγής προϊόντων που
απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή.
Μεταξύ άλλων διαθέτει:
• Eσωτερικές πόρτες µοντέρνου design µε κάσα αλουµινίου και ξύλινο
φύλλο
• Kοµψές εσωτερικές πόρτες, ανοιγόµενες και συρόµενες,
κατασκευασµένες από αλουµίνιο και γυαλί µε κάσες διαφόρων design σε
κανονικό µέγεθος αλλά και µε κάλυψη καθ' ύψος ως την οροφή.
• Mεταλλικές πόρτες πυρασφάλειας
• Mεταλλικές πόρτες ασφαλείας µε ξύλινη επένδυση
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ERA ENERGY

Αναθέστε το φωτοβολταϊκό σας και κερδίστε µια φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση ισχύος 10kW
ERA ENERGY

Η ERA ENERGY προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της,
αναλαµβάνοντας το σχεδιασµό, τη µελέτη, την εγκατάσταση και την τεχνική
υποστήριξη ενεργειακών έργων όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά, ηλιοθερµικά,
υβριδικά ενεργειακά συστήµατα καθώς και συστήµατα θέρµανσης – ψύξης
αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης.
Προτεραιότητα της ERA ENERGY, σε κάθε έργο που αναλαµβάνει, είναι η
διασφάλιση της ποιότητας. Από το αρχικό στάδιο µελέτης και µέχρι το τελικό
που είναι η σύνδεση του έργου, εφαρµόζεται πιστά η διαδικασία που
επιβάλλει το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 το οποίο έχει αποκτήσει
η εταιρεία από δύο οργανισµούς πιστοποίησης, τον γερµανικό TUV και τον
ελληνικό QMS.
Η συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και εξοπλισµών Α.Π.Ε., καθώς και µε µεγάλους
εµπορικούς οµίλους από την Ευρώπη, δίνουν την δυνατότητα να εγγυηθεί την
καλύτερη δυνατή απόδοση και οµαλή λειτουργία των έργων που
αναλαµβάνει. Και όλα αυτά σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές εξασφαλίζοντας για
τον πελάτη ένα υψηλό “value for money” για το έργο του.
Εκτός από το τεχνικό τµήµα της εταιρίας, η ERA ENERGY αξιοποιώντας το
απόλυτα καταρτισµένο έµψυχο δυναµικό της, έχει συστήσει ένα τµήµα
Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development Department - R&D).
Το τµήµα αυτό έχει τελειοποιήσει ένα από τα πλέον αξιόπιστα συστήµατα
παρακολούθησης της πορείας του Ήλιου (Sun Tracking System). Πρόκειται για
το tracker Phaethon το οποίο είναι µονού άξονα και έχει αντοχή σε
καταπονήσεις ανέµων έως και 200 χλµ/ώρα. ∆εν έρχεται ποτέ σε οριζόντια
θέση δίνοντας την δυνατότητα στα Φ/Β πλαίσια τα οποία φέρει να αποδίδουν
ακόµη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η ετήσια συντήρησή του είναι
πάρα πολύ απλή και έτσι µειώνεται το κόστος της αλλά και η πιθανότητα
βλάβης. Το tracker Phaethon παρουσιάστηκε στις µεγαλύτερες εκθέσεις
φωτοβολταϊκών που έγιναν τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και
προσέλκυσε το ενδιαφέρον πάρα πολλών επενδυτών.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την πολύ δυναµική πορεία που έχει διαγράψει η
ERA ENERGY στην αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Με έργα ισχύος
πάνω από 5MW, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλη
την Ελλάδα, και µε ένα χαρτοφυλάκιο συµφωνηµένων έργων προς υλοποίηση
που ξεπερνά τα 10 MW, διαφαίνεται ότι αυτή η δυναµική πορεία της εταιρίας
θα συνεχιστεί και στο µέλλον.
Στον χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων για αγρότες η ERA ENERGY
πρωτοπορεί αφού έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί έργα αγροτών τα οποία είναι
και από τα πρώτα που γίνονται στην Ελλάδα. Αναλαµβάνοντας για λογαριασµό
των αγροτών την έκδοση εγγυητικής επιστολής, την εξασφάλιση
χρηµατοδότησης του έργου και την ανταγωνιστική τιµή ολοκλήρωσής του,
έχει ήδη υπογράψει για την υλοποίηση πολλών δεκάδων αγροτικών
φωτοβολταϊκών πάρκων.
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Η ίδια δυναµική πορεία της ERA ENERGY διαγράφηκε και στον χώρο των
µικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος µέχρι 10kW, σε στέγες σπιτιών
ή επαγγελµατικών χώρων. Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρώσει πάνω από 100
εγκαταστάσεις οικιακών στεγών, και έτσι κατατάσσεται στις πρώτες εταιρίες
στην Ελλάδα στον τοµέα αυτόν.
Γιορτάζοντας την συµπλήρωση των 100 οικιακών στεγών η ERA ENERGY χαρίζει
µια φωτοβολταϊκή στέγη ισχύς 10kW. Πιο συγκεκριµένα όποιος υπογράψει
συµφωνητικό ανάθεσης φωτοβολταϊκού έργου (οικιακού, αγροτικού ή
επαγγελµατικού) µε την εταιρία µέχρι τις 31/5/2012, θα λάβει µέρος σε
κλήρωση µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης οικιακής στέγης ισχύος µέχρι 10
kW.
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»
Το πρόγραµµα:
• ισχύει εδώ και περίπου δύο χρόνια και δίνει τη δυνατότητα σε οικιακούς
καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκά συστήµατα διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο ισχύος έως και
10kWp!
• Ο ιδιοκτήτης του Φ/Β συστήµατος πληρώνεται για κάθε παραγόµενη
κιλοβατώρα που παράγεται 49,5 λεπτά (0,495€/kWh). Η οποία αλλάζει
κάθε έξι µήνες από την 1η Φεβρουαρίου 2012
• Ο ιδιοκτήτης δε χρειάζεται να ανοίξει βιβλία στην εφορία και δε
φορολογείται για την πώληση του ρεύµατος!
• Η εγκατάσταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ιδιόκτητη στέγη, ταράτσα ή
στέγαστρο.
• Η Φ/Β εγκατάσταση είναι η µοναδική επένδυση που είναι φιλική προς το
περιβάλλον και έχει ταυτόχρονα πολύ καλές αποδόσεις. Έτσι εξασφαλίζει
ΚΕΡ∆ΟΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Η ERA Energy σας παρέχει την δυνατότητα χρηµατοδότησης της
εγκατάστασης, µέσω τραπέζης µε ευνοϊκά επιτόκια και άµεση έγκριση από
την τράπεζα. Ουσιαστικά χωρίς να εµπλακείτε σε καµιά διαδικασία
αδειοδότησης, µέσα σε 40 περίπου ηµέρες η ERA ENERGY ΣΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ
ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ ΑΝΕΞΟ∆Α ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
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BRIGHT SOLAR

Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών φωτοβολταϊκών συστηµάτων

BRIGHT SOLAR

Η Bright Solar δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών
αδειοδότησης, σχεδίασης, προµήθειας, κατασκευής και συντήρησης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.
Είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης των οίκων SMA(Inverter), Siemens(EIB-PLC)
και Motorola(PLC).
Η εταιρία Bright Solar εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε
το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρµογής:
«Μελέτη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φ/Β Συστηµάτων» και «Μελέτη,
Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων».
Συνεργάζεται µε γνωστούς οίκους στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και η
εγκαταστηµένη ισχύ µέχρι σήµερα για φωτοβολταϊκούς σταθµούς από 5kWp
έως 2MWp ξεπερνάει τα 11MWp.
Με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία, η εταιρία οργανώνεται σε 3 τµήµατα:
Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης Τεχνικών Λύσεων.
∆ραστηριοποιείται στην αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθµών και
προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην διαχείριση των φακέλων των επενδυτών.
Τµήµα Κατασκευών και Συντήρησης
Αναλαµβάνει την κατασκευή ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων καθώς και την οργάνωση και διοίκηση εργοταξίων..
Η δυναµική αύξηση του τµήµατος εξασφαλίζει την άµεση και παράλληλη
παρουσία σε πολλά διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία.
• Τοποθέτηση πασσάλων και διάτρηση για τοποθέτηση πασσάλων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στήριξης
• Χωµατουργικές Εργασίες
• Συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στήριξης
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ
• Κατασκευή ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Χαµηλής και Μέσης Τάσης
και Κατασκευή Πινάκων
• Κατασκευή Συστηµάτων Ασφαλείας
• Υλοποίηση Συµβολαίων Συντήρησης
• ∆ιαχείριση Εργοταξίων
Τµήµα Εταιρικής Ανάπτυξης και ∆ικτύου Πωλήσεων
Η εταιρία αναπτύσσεται σταδιακά µέσα από προσεχτικά επιλεγµένες
συνεργασίες, δηµιουργώντας σταθερές υποδοµές, επέκταση της
γεωγραφικής της παρουσίας και ένα σηµαντικό και ποιοτικό χαρτοφυλάκιο
έργων.
Υποστηρίζει τους συνεργάτες µε τακτικές εκπαιδεύσεις, υποστήριξη στην
πώληση, διαφηµιστικό υλικό και σχεδιασµένες προωθητικές κινήσεις
προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
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TERRA VERDE

Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Επενδύοντας στο µέλλον µε
αισιοδοξία
TERRA VERDE

Η TERRA VERDE µέσα στο 2011 εγκαινίασε 3 νέες συνεργασίες στην Ξάνθη, τα
Γρεβενά και το Βόλο. Μέχρι σήµερα η εταιρία έχει παρουσία στη Θεσσαλονίκη
που είναι και τα κεντρικά της γραφεία, στο Ανατολικό, την Ορεστιάδα, τα
Ιωάννινα. Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η δηµιουργία νέων γραφείων
στη Λάρισα, την Κατερίνη και τη Χαλκιδική και τα στελέχη της εταιρείας
εργάζονται σκληρά για την επίτευξή του.
Η πολιτική της TERRA VERDE βασίζεται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου και ποιότητας, µε στόχο τη διαχρονική ικανοποίηση των
πελατών της. Για την επίτευξη του στόχου δηµιουργεί στρατηγικές
συνεργασίες, επενδύoντας παράλληλα σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο
δυναµικό.
Οι υπηρεσίες της TERRA VERDE εστιάζονται σε όλο το φάσµα του κύκλου ζωής
ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασµό του, τον εντοπισµό της κατάλληλης
θέσης, τη µελέτη εφαρµογής, την αδειοδότηση, την επιλογή και προµήθεια
του κατάλληλου εξοπλισµού µε βάση τις ανάγκες του πελάτη και του έργου,
την εγκατάσταση, τη σύνδεση µε το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία
του έργου καθώς και τη συντήρησή του, τηρώντας πάντα αυστηρά τις
προδιαγραφές που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Η TERRA VERDE συνεργάζεται µε τις κορυφαίες ευρωπαϊκές και διεθνείς
εταιρείες στον τοµέα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ παρέχοντας στους
πελάτες της πληθώρα επιλογών, ενώ παράλληλα διατηρεί εσωτερικό σύστηµα
αξιολόγησης προµηθευτών, εγγυόµενη πάντα τη σχέση ποιότητας – τιµής
υλικών και την άµεση παράδοση αυτών στον πελάτη.
Μέσα σε µια δύσκολη οικονοµικά συγκυρία η TERRA VERDE βαδίζοντας µε
σταθερά βήµατα έχει καταφέρει να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο της
εντυπωσιακά και στην αρχή του 2012 η εταιρεία ήδη αριθµεί πάνω από 45
συνδεδεµένες εγκαταστάσεις στο δίκτυο της ∆ΕΗ.
Μέχρι σήµερα η TERRA VERDE έχει κατασκευάσει πληθώρα φωτοβολταϊκών
µονάδων σε στέγες και δώµατα σπιτιών και διαχειρίζεται έργα συνολικής
ισχύος άνω των 63 MW.
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ΦΕΜΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Το καινοτόµο υβριδικό σύστηµα

ΦΕΜΠΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Φέµπους Ενεργειακή Ελλάς Α.Ε. είναι θυγατρική της Phoebus-Energy Ltd
του Ισραήλ, η οποία εξειδικεύεται στην εξοικονόµηση ενέργειας που
καταναλώνεται για τη θέρµανση νερού (νερό χρήσης, θέρµανση χώρου,
θέρµανση πισίνας κτλ.) σε ξενοδοχειακές µονάδες, νοσοκοµεία, αθλητικά
κέντρα, κολυµβητήρια, συγκροτήµατα κατοικιών, βιοµηχανία κτλ.
Το καινοτόµο Υβριδικό Σύστηµα της Phoebus συνδυάζει µία συστοιχία ειδικών
και πολύ αποδοτικών αντλιών θερµότητας, µε το ήδη υπάρχον σύστηµα
θέρµανσης της εγκατάστασης (χρήση πετρελαίου η φυσικού αερίου). Ενα
καινοτόµο λογισµικό αιχµής, το οποίο επεξεργάζεται σειρά παραµέτρων και
επιλέγει την πηγή της ενέργειας ανά πάσα στιγµή, ελέγχει την Υβριδική πλέον
εγκατάσταση, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τη µέγιστη απόδοση µε το
µικρότερο κόστος. Ως αποτέλεσµα, το σύστηµα επιτυγχάνει εξοικονόµηση
ενέργειας και χρηµάτων της τάξης του 50%-75%, ανάλογα µε τον τύπο
καυσίµου που χρησιµοποιείται, και στην τοποθεσία µεγάλη µείωση εκποµπών
ρύπων.
Η τοποθέτηση του συστήµατος είναι απλή, γίνεται εξολοκλήρου από την
Ελληνική θυγατρική, όπως και οι υπηρεσίες συντήρησης, και δεν επηρεάζει
την υπάρχουσα εγκατάσταση. Η απόσβεση της επένδυσης, ανάλογα µε το
µέγεθος της εγκατάστασης, πραγµατοποιείται σε διάστηµα από 1.5 έως 3
χρόνια. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα του share saving, (κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις), που σηµαίνει ότι η εγκατάσταση γίνεται από την εταιρία µε
µηδενική επένδυση του επιχειρηµατία και η αποπληρωµή γίνεται κάθε µήνα
βάσει της επιτυγχανόµενης εξοικονόµησης.
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Το µυστικό για την ιδανική διαχείριση των πηγών ενέργειας που επιτυγχάνεται
µε αποτέλεσµα την σηµαντικότατη εξοικονόµηση ενέργειας και το ανάλογο
οικονοµικό όφελος του χρήστη, είναι το προηγµένο και καινοτόµο υβριδικό
λογισµικό, το οποίο λειτουργεί σε 4 στάδια ως εξής:
i. Προσαρµογή: Το λογισµικό «κτίζει», µε τη βοήθεια του τοπικού
συστήµατος ελέγχου, ένα στατιστικό µοντέλο µε προβλεπόµενα κόστη και
για τις δύο πηγές παραγωγής ενέργειας της εγκατάστασης. Το λογισµικό
χρησιµοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθµο ο οποίος επιτρέπει την συνεχή
ενεργό βελτιστοποίηση των πηγών παραγωγής θερµικής ενέργειας.
ii. Ενεργός Βελτιστοποίηση. Μετά το «κτίσιµο» του προσαρµοζόµενου
µοντέλου, το λογισµικό ξεκινά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Το
λογισµικό λαµβάνει µέσω του διαδικτύου, τα δεδοµένα που συνέλλεξε το
τοπικό σύστηµα ελέγχου. Γίνεται η επεξεργασία σύµφωνα µε τους
αλγόριθµους, και έτσι προβλέπεται το κόστος και συνεπώς λαµβάνεται η
απόφαση για τον τρόπο παραγωγής της απαιτούµενης θερµικής ενέργειας
µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε
5 λεπτά, µετατρέποντας έτσι τις 2 πηγές παραγωγής ενέργειας που
υπάρχουν στην εγκατάσταση, σε ένα Υβριδικό Σύστηµα Θέρµανσης Νερού.
iii. Εντολές Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Οι εντολές µεταβιβάζονται στις
πηγές παραγωγής ενέργειας της εγκατάστασης, µέσω του τοπικού
συστήµατος ελέγχου.
iv. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων. Παράλληλα το σύστηµα αποθηκεύει
στατιστικά στοιχεία σε format HTML η Excel, παρέχοντας στον χρήστη
ολοκληρωµένη πληροφόρηση για την ποσότητα νερού που θερµάνθηκε,
θερµοκρασίες σε διάφορα σηµεία του συστήµατος, κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος και κόστος ανά ώρα, COP συστήµατος καθώς και
πλήθος πρόσθετων χρήσιµων πληροφοριών και τεχνικών δεδοµένων.
Το σύστηµα ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα σε µεγάλες
ξενοδοχειακές µονάδες (Holiday Inn, Crowne Plaza κτλ.) µε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα (εξοικονόµηση µεγαλύτερη του 72%!).

Για περισσότερες πληροφορίες

Το σύστηµα HydraΤΜ εγκαταστάθηκε στο Crowne Plaza Hotel στην Αθήνα και
το ποσοστό εξοικονόµησης λόγω της χρήσης του συστήµατος HydraΤΜ
εκτιµάτε στο 60%, ενώ η ετήσια εξοικονόµηση φτάνει στα 58,000 €
(εκτίµηση).

ÙÂ‡¯Ô˜ 19
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NEWENERGYSOLUTIONS

Το καινοτόµο υβριδικό σύστηµα

NEWERNERGYSOLUTIONS

Η εταιρία Newenergysolutions ιδρύθηκε το 2005 στη Θεσσαλονίκη και
επεκτάθηκε στον τοµέα της εισαγωγής και εµπορίας προϊόντων πράσινης και
οικολογικής ανάπτυξης. Εκτός την εισαγωγή κι εµπορία φωτοβολταικών
συστηµάτων ασχολείται και µε την προώθηση αντλιών θέρµανσης και ψύξης
παντός τύπου και µεγέθους ισχύος.
Πλέον οι αντλίες θέρµανσης και ψύξης έρχονται και στην Ελλάδα µε σκοπό να
αντικαταστήσουν όποιες άλλες πηγές ενέργειας επιβαρύνουν τον καταναλωτή
τους χειµερινούς αλλά και καλοκαιρινούς µήνες.
Μέχρι στιγµής η ενέργεια για την παραγωγή θέρµανσης και ζεστού νερού σε
οικείες, εργασιακούς χώρους και βιοµηχανικούς χώρους ήταν το πετρέλαιο ή
το αέριο. Η ραγδαία αύξηση τιµών αλλά και οι οικολογική συνείδηση έχει
στρέψει πλέον τους καταναλωτές στην έρευνα αγοράς για προϊόντα τα οποία
• θα χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προπάντων
• δεν θα τον επιβαρύνουν χρηµατικά κάθε µήνα.
Η Newenergysolutions και οι έµπειροι κι εξειδικευµένοι στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας συνεργάτες της φροντίζουν ώστε οι πελάτες τους να
λαµβάνουν:
• πληροφορίες και βοήθεια για την επιλογή σωστής αντλίας για εκάστοτε έργο
• υπολογισµό βαθµών απόδοσης της αντλίας για καθορισµό του χρόνου
απόσβεσης και της εξοικονόµησης ενέργειας
• πλήρες και ακριβή µελέτη για τις ανάγκες/απαιτήσεις κάθε έργου
• απαραίτητες συµβουλές καλής λειτουργίας για αύξηση
αποτελεσµατικότητας
• υποστήριξη στην εγκατάσταση και συντήρηση
Η γερµανική εταιρία από τη Güstrow για πάνω από 20 χρόνια παράγει αντλίες
θερµότητας, τόσο για µονοκατοικίες όσο και µεγάλο εξοπλισµό για τον
εµπορικό τοµέα. Οι σειρές αντλιών ξεκινούν από 4,7 έως και 1500 Kw και
περιλαµβάνουν αντλίες εδάφους/νερού, αντλίες νερού/νερού, και
αέρος/νερού. Από το 2011 ανήκουν οι αντλίες θερµότητας σε αµερικανική
οµάδα εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µε δραστηριότητα
κυρίως στην Κίνα. Παρόλαυτα όµως η εταιρεία διαθέτει το δικό της τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης και παράγει τις αντλίες θερµότητας στη Γερµανία.
Titan: Αντλίες θερµότητας µεγάλης κλίµακας.
Το µοντέλο Titan είναι µια αντλία θερµότητας προορισµένη να καλύψει ακόµα
και τις µεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος. Οι αντλίες θερµότητας Titan µπορούν
να χρησιµοποιήσουν διάφορες πηγές θερµότητας. Μέχρι τα 200 kW
χρησιµοποιούνται αποδοτικοί, σπειροειδείς συµπιεστές σε σύνδεση σειράς
(tandem), ενώ πάνω από τα 200 kW χρησιµοποιούνται στιβαροί κοχλιωτοί
συµπιεστές, των οποίων ο έλεγχος µπορεί να είναι µεταβλητός, αν χρειαστεί.
Πολλές εκδόσεις εξοπλισµού και ένας ευέλικτος πολυλειτουργικός έλεγχος
καθιστούν την Titan µια µεγάλης κλίµακας αντλία θερµότητας η οποία είναι
απόλυτα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού/Νερού (W/W)
Ισχύς: 32 - 450 kW, παραγωγή σε σχέση µε το έργο µέχρι και 1500 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): Β0/W35 έως 4.5 // W10/W35 έως 5.7
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Αero: Αντλίες θερµότητας Αέρα/Νερού µέχρι 80 kW.
Η Aero είναι µια ευέλικτη αντλία θερµότητας αέρα / νερού προορισµένη
κυρίως για εξωτερική εγκατάσταση. Χρησιµοποιεί εξωτερικό αέρα (ή
επιστροφή αέρα) ως πηγή θερµότητας. Η τεχνολογία της βασίζεται σε
ευέλικτη κατασκευή µε στοιχειώδεις µονάδες (module construction). Ανάλογα
µε την κατηγορία ισχύος, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των
κλασικών µοντέλων (µόνο θέρµανση) που είναι εξοπλισµένα µε υψηλής
απόδοσης σπειροειδείς συµπιεστές και των µοντέλων τύπου inverter
(θέρµανση και ψύξη) µε συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας.
Οι πολυάριθµες πρόσθετες δυνατότητες και οι παραλλαγές των αξεσουάρ
καθιστούν την Aero µία πολύ ευέλικτη αντλία θερµότητας αέρα / νερού, η
οποία µπορεί να είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε
έργου.
Τύποι: Αέρα/Νερού (A/W)
Ισχύς: 8 – 80 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): A7/W35 έως 4.6
Classic
Η classic είναι µια ευέλικτη αντλία θερµότητας η οποία κατασκευάζεται µε τη
σύνθεση στοιχειωδών µονάδων (modules) και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για διαφορετικές πηγές θερµότητας. Οι στοιχειώδεις µονάδες που συνθέτουν
µια τέτοια αντλία θερµότητας είναι οι Euro Modules I, II και III. Ανάλογα µε την
ισχύ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των κλασικών µοντέλων (µόνο
θέρµανση), τα οποία είναι εξοπλισµένα µε υψηλής απόδοσης σπειροειδείς
συµπιεστές και των µοντέλων τύπου inverter (θέρµανση και ψύξη) που φέρουν
συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας. Οι πολυάριθµες πρόσθετες δυνατότητες
και οι παραλλαγές των αξεσουάρ καθιστούν την classic µία πολύ ευέλικτα
χρησιµοποιούµενη αντλία θερµότητας, η οποία µπορεί να προσαρµοστεί
άψογα στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού / Νερού (W/W), Άµεσης εκτόνωσης/
Νερού (DE/W)
Ισχύς: 4 - 30 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): B0/W35 έως 4.7 // W10/W35 έως 5.8
Brav
Η brav είναι µία compact αντλία θερµότητας κατασκευασµένη µε στοιχειώδεις
µονάδες και έτοιµη για σύνδεση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
διαφορετικές πηγές θερµότητας. To ενσωµατωµένο διπλού κελύφους δοχείο
αδρανείας από ανοξείδωτο χάλυβα εγγυάται µέγιστη άνεση σε ζεστό νερό και
αξιοπιστία, χάρη στη λειτουργία υδραυλικής αποσύνδεσης. Όλα τα
εξαρτήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, όπως
κυκλοφορητές, τρίοδες βαλβίδες και αντίσταση για ταχεία θέρµανση, είναι
ήδη προεγκατεστηµένα.
Η τεχνολογία της brav βασίζεται στις στοιχειώδεις µονάδες Euro Modules I και
III. Ανάλογα µε την ισχύ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των κλασικών
µοντέλων (µόνο θέρµανση) τα οποία είναι εξοπλισµένα σπειροειδείς
συµπιεστές υψηλής απόδοσης και των µοντέλων τύπου inverter (θέρµανση και
ψύξη), τα οποία είναι εξοπλισµένα µε συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας. Οι
πολυάριθµες πρόσθετες επιλογές κάνουν την brav ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση, ψύξη,
προετοιµασία ζεστού νερού υποβοηθούµενη από ηλιοθερµία και κλιµατισµό /
ανάκτηση θερµότητας ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού / Νερού (W/W), Άµεσης εκτόνωσης/
Νερού (DE/W)
Ισχύς: 4 - 24 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): B0/W35 έως 4.7 // W10/W35 έως 5.8
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JC ENERGY

Εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

JC ENERGY

Η εταιρία JC ENERGY ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 έχοντας ως αντικείµενο
τις εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές.
Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του κλάδου των φωτοβολταϊκών, η JC ENERGY
δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε αυτόν τον κλάδο αποκτώντας έτσι µεγάλη
εµπειρία. Παράλληλα ανέπτυξε ένα ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών κατάλληλα
προσαρµοσµένων στην υποστήριξη επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα στη χώρα µας.
Η εταιρία διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς και άρτια εκπαιδευµένο
τεχνικό προσωπικό προσφέροντας έτσι ολοκληρωµένες υπηρεσίες ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ φωτοβολταϊκών σταθµών και ενεργειακών
έργων.
Συγκεκριµένα η εταιρία αναλαµβάνει τόσο τη σύνταξη των περιβαλλοντικών
µελετών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσο και την
διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης.
∆ραστηριοποιείται από το 2010 στην εγκατάσταση ολοκληρωµένων έργων ή
και µέρους αυτών, παρέχοντας παράλληλα τεχνοοικονοµικές συµβουλές σε
κάθε φάση υλοποίησης του έργου (αδειοδότηση - µελέτη - κατασκευή).
Η εταιρία κατέχει απόλυτη εξειδίκευση και εµπειρία έχοντας ήδη
εγκαταστήσει αρκετές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος 2 MW ενώ αυτή τη στιγµή
βρίσκονται σε φάση εξέλιξης έργα συνολικής ισχύος περίπου 1MW.
Η εταιρία επίσης αναλαµβάνει και έργα µικρότερης ισχύος (οικιακής χρήσης)
και ήδη έχει εγκαταστήσει 8 µονάδες σε στέγες σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η JC ENERGY εγκατέστησε και συνέδεσε στο δίκτυο τα ΠΡΩΤΑ
δύο οικιακά φωτοβολταϊκά στις ∆υτικές Κυκλάδες.
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Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και συντήρησης των πάρκων.
Η οµάδα συνεργατών της εταιρίας αποτελείται από τρεις µηχανικούς
(µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, µηχανικός παραγωγής και διοίκησης), έναν
τεχνικό πληροφορικής για την παρακολούθηση των σταθµών, τέσσερεις
πωλητές για τις περιοχές Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και
Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και υπεύθυνο επικοινωνίας και προώθησης.
Η εταιρεία έχει στο δυναµικό της συνεργεία για όλες τις φάσεις κατασκευής
των φωτοβολταϊκών σταθµών.
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές και επαγγελµατικές συνθήκες που επικρατούν
στη χώρα µας, η εταιρία συνεχίζει και αναπτύσσεται µε σταθερά βήµατα,
όπως και στο ξεκίνηµα της, ενώ στόχος της είναι και η επέκτασή της σε µη
ώριµες για την χώρα τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως η
βιοµάζα και η γεωθερµία.
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ETHER

Συστήµατα παρακολούθησης ενέργειας: Τεχνολογίες και
Εφαρµογές
ETHER

Εικ. 1: Αρχιτεκτονική ενός
Συστήµατος Παρακολούθησης
Ενέργειας

Είναι σε όλους µας γνωστό πως η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των
ανθρώπων συνδέεται άµεσα µε την κατανάλωση ενέργειας. Η απρόσκοπτη
εξασφάλιση αυτής της ενέργειας προϋποθέτει εξαιρετικά µεγάλη
κατανάλωση κυρίως σε ορυκτά καύσιµα, όπως το πετρέλαιο, γαιάνθρακες και
φυσικό αέριο. Είναι όµως επίσης γνωστό, πως τα αποθέµατα αυτών των
καυσίµων είναι περιορισµένα και ότι η κατανάλωσή τους επιτείνει το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, το οποίο απειλεί την περιβαλλοντική ισορροπία
του πλανήτη όσο ποτέ άλλοτε. Έτσι καθίσταται αναγκαία τόσο η λήψη διαφόρων
µέτρων περιορισµού της κατανάλωσης ενέργειας ώστε αυτά τα αποθέµατα να
διαρκέσουν περισσότερο (εξοικονόµηση ενέργειας) όσο και η εντονότερη
στροφή σε νέες ήπιες µορφές ενέργειας (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ΑΠΕ), δράσεις οι οποίες βελτιώνουν την οικονοµική βιωσιµότητα νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, επιπλέον του περιβαλλοντικού οφέλους που επιφέρουν.
Με το σκεπτικό αυτό, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι πια διεθνώς
αναγνωρισµένη ως µια κίνηση προστασίας προς το περιβάλλον, αλλά κυρίως
είναι οικονοµική αναγκαιότητα. Αναµφίβολα, η πλέον βασική προϋπόθεση για
την λήψη των κατάλληλων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας είναι η γνώση της
υφιστάµενης κατάστασης. Κατόπιν αυτού, και σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις
διεθνών οργανισµών σχετικά µε τους τρόπους και τις µεθοδολογίες προσέγγισης
του ζητήµατος, το πρώτο σηµείο που κρίνεται ως απαραίτητο, είναι η εγκατάσταση
ενός συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των ενεργειακών δεδοµένων, καθώς
και διαδικασίας αξιολόγησης των µέτρων εξοικονόµησης τα οποία λαµβάνονται
(Σύστηµα Παρακολούθησης Ενέργειας - ΣΠΕ). Με τον τρόπο αυτό, η απόδοση
των µέτρων παρακολουθείται συνεχώς, πιθανές σπατάλες εντοπίζονται άµεσα
ενώ διευκολύνεται σε µεγάλο βαθµό ο εντοπισµός σηµείων που επιδέχονται
περαιτέρω βελτίωσης στην ενεργειακή τους συµπεριφορά. Ένα ΣΠΕ δίνει την
δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων και
αποτελείται από δύο κυρίως τµήµατα: τον εξοπλισµό (µετρητές ενέργειας και
καταγραφικά) και το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (εικ. 1). Οι µετρητές
ενέργειας τοποθετούνται στα σηµεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης που είναι
επιθυµητή η ενεργειακή παρακολούθηση. Σε µεγάλους καταναλωτές ενέργειας,
υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισµού των καταναλώσεων µε βάση το είδος τους
έτσι ώστε να εξάγονται συγκεκριµένα συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν στον
καθορισµό εξειδικευµένων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. Για παράδειγµα,
ένας µετρητής στο σύστηµα κλιµατισµού ενός κτιρίου, σε συνδυασµό µε την
καταγραφή εσωτερικής & εξωτερικής θερµοκρασίας µπορεί να δώσει στον
χρήστη µια πολύ καλή εικόνα για την ενεργειακή απόδοση του συστήµατος
κλιµατισµού σε πραγµατικές συνθήκες. Με την ίδια λογική, σε µια εγκατάσταση
µπορούµε να έχουµε εξειδικευµένη µέτρηση οποιουδήποτε σηµείου
κατανάλωσης ενέργειας και έτσι να καθίσταται δυνατή η λήψη στοχευµένων
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.
Η συλλογή των δεδοµένων από τους µετρητές ενέργειας γίνεται από ένα ή
περισσότερα καταγραφικά τα οποία συλλέγουν τις µετρήσεις των µετρητών
και τις στέλνουν στο κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα µέσω κάποιου καναλιού
επικοινωνίας (Ethernet, Wi-Fi network, GPRS/3G κλπ). Καίριας σηµασίας
παράγοντες σε αυτό το στάδιο είναι η συλλογή και η καταγραφή των δεδοµένων
σε όσο το δυνατόν πραγµατικό χρόνο αφενός, µε την µέγιστη αξιοπιστία και
ακρίβεια αφετέρου. Στο κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα, τα ενεργειακά
δεδοµένα αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και στη συνέχεια παρουσιάζονται
στον τελικό χρήστη ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, συνήθως
µέσα από ένα web περιβάλλον (εικ. 2). Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα
τήρησης στατιστικών στοιχείων, σύγκρισης δεδοµένων µεταξύ τους καθώς και
εξαγωγή αυτών σε µορφή φιλική προς τον χρήστη για περαιτέρω ανάλυση.
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Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις
καταναλώσεις του, να εντοπίζει υπερβάσεις και σπατάλες αλλα και να ελέγχει
την αποδοτικότητα των µέτρων εξοικονόµησης που εφαρµόζονται. Επιπλέον,
τα συστήµατα αυτά έχουν συνήθως την δυνατότητα ειδοποίησης του χρήστη
όταν πληρούνται κάποια συγκεκριµένα κριτήρια που ο ίδιος έχει θέσει, όπως
µέγιστη καταναλωθείσα ενέργεια, µέγιστη ισχύς κ.α. Ως αποτέλεσµα, ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να επέµβει άµεσα και να προσαρµόσει ανάλογα την
ενεργειακή του συµπεριφορά.
Ταυτόχρονα, ένα ΣΠΕ έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την ενεργειακή
παραγωγή από διεσπαρµένα συστήµατα παραγωγής όπως τα συστήµατα ΑΠΕ.
Σε αυτή την περίπτωση, κρίνεται ως απαραίτητο εργαλείο, τόσο για τον
παραγωγό όσο και για τον διαχειριστή του δικτύου. Ο παραγωγός, µέσω ενός
τέτοιου συστήµατος, µπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει καθηµερινά και
σε πραγµατικό χρόνο την απόδοση της επένδυσής του, ειδικότερα στην
περίπτωση που αυτή αποτελείται από περισσότερες της µίας εγκαταστάσεις οι
οποίες µπορεί να βρίσκονται διεσπαρµένες σε µια πολύ µεγάλη γεωγραφική
περιοχή. Το ΣΠΕ έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την ενεργειακή
απόδοση των εγκαταστάσεων παραγωγής ανεξάρτητα από τον τύπο του
εξοπλισµού που έχει η κάθε εγκατάσταση και έτσι διαµορφώνει µια συνολική
εικόνα για την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως τόπου,
εξοπλισµού ή άλλων συνθηκών. Μειωµένη απόδοση των εγκαταστάσεων που
δεν θα εντοπιστεί έγκαιρα µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες απώλειες
ενέργειας και κερδών. Η αυτοµατοποιηµένη και συνεχής λειτουργία
παρακολούθησης παρέχει στον παραγωγό συνεχή ενηµέρωση δεδοµένων για
την ενέργεια που παράγεται και άρα και για το οικονοµικό όφελος που
προκύπτει. Σε αυτήν την κατεύθυνση βοηθάει ιδιαίτερα και η ειδοποίηση
(µέσω e-mail ή sms) για συµβάντα που προσδιορίζει ο χρήστης µέσω
συγκεκριµένων κανόνων (π.χ. ειδοποίηση για µηδενική παραγωγή, ειδοποίηση
για παραγωγή µικρότερη από την αναµενόµενη κλπ). Η δυνατότητα
παρακολούθησης της παραγωγής ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο καθιστά
τέτοια συστήµατα απαραίτητα και στον διαχειριστή του δικτύου. Ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά της διασπαρµένης παραγωγής είναι ότι οι
αυξοµειώσεις στην εγκατεστηµένη ισχύ µπορούν να γίνουν µε µικρές
προσαυξήσεις, σε πλήρη συµφωνία µε τη ζήτηση. Συνεπώς, ο διαχειριστής,
έχοντας κάθε στιγµή σαφή και άµεση εικόνα µέσω του ΣΠΕ για την τρέχουσα
απόδοση συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ανταποκρίνεται
γρηγορότερα σε νέες απαιτήσεις ισχύος, προσφέρει πιο προβλέψιµο
ενεργειακό κόστος (µικρότερο ρίσκο) και γενικότερα επιτυγχάνει την πιο
αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση ενέργειας και φορτίου. Και σε αυτήν
την περίπτωση, η δυνατότητα θέσπισης και εισαγωγής στις προδιαγραφές του
ΣΠΕ ειδικών κριτηρίων για ενηµερώσεις που προσδιορίζει ο διαχειριστής,
κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής και βοηθητική για αυτόν (πχ για την αποφυγή
υπερφόρτωσης και επιβάρυνσης του δικτύου).

Εικ. 2: Παράδειγµα γραφικής
απεικόνισης ενεργειακών
δεδοµένων

Εικ. 3: Aπεικόνιση ενεργειακών
δεδοµένων µέσω του ePortal της
ETHER

Ανταποκρινόµενοι στις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες τις αγοράς αλλά και
στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών µας, η Ether Applications ανέπτυξε και
προωθεί εξειδικευµένη λύση για την παρακολούθηση και διαχείριση
ενεργειακών συµπεριφορών, η οποία συνίσταται στα καταγραφικά ΕΜΜ-100
και το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα που βγαίνει προς τον τελικό χρήστη
µε το ePortal. Το ΕΜΜ-100 είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν στον τοµέα των
ενεργειακών µετρήσεων, απαραίτητο για εφαρµογές παρακολούθησης,
ελέγχου και εξοικονόµησης ενέργειας. Kαταγράφει µε ακρίβεια την ενέργεια
που καταναλώνεται ή παράγεται, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει το οικονοµικό
κόστος ή όφελος της ενέργειας αυτής, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη
να έχει άµεση και σαφή εικόνα των τεχνικo-οικονοµικών δεδοµένων της
εγκατάστασής του µέσω της ενσωµατωµένης LCD οθόνης. Στη συνέχεια τα
δεδοµένα αυτά αποστέλλονται σε έναν κεντρικό server και γίνονται
προσβάσιµα στον χρήστη µέσω του ePortal (εικ. 3): µια ολοκληρωµένη webbased εφαρµογή εξειδικευµένη στο να δίνει άµεση και ακριβή πληροφόρηση
Για περισσότερες πληροφορίες
στον πελάτη για τις ενεργειακές συµπεριφορές που παρακολουθούνται από
συσκευές ΕΜΜ. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα ενεργειακά του δεδοµένα
Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος
µέσω login & password µέσω ενός internet browser. Πέραν των δυνατοτήτων
που περιγράφηκαν παραπάνω (σύγκριση δεδοµένων, πρόσβαση σε ιστορικά
Technical Consultant
στοιχεία, εξαγωγή δεδοµένων για περαιτέρω ανάλυση κλπ), πολύ σηµαντική
διευκόλυνση για τον χρήστη, είναι και το σύστηµα ενηµερώσεων: παρέχεται η
δυνατότητα ειδοποίησης µέσω email ή/και SMS για συµβάντα που
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VEGA SOLAR

Προσφέρει το αύριο σήµερα

VEGA SOLAR

Η εταιρία VEGA SOLAR δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων παραγωγής ενέργειας. Αντικείµενο εµπορίου της ο,τιδήποτε έχει
σχέση µε τον φωτοβολταϊκό τοµέα, µέσα από τη συνεργασία µε επώνυµους
διανοµείς και εργοστάσια παραγωγής. Η εταιρία ερευνά, διαπραγµατεύεται
και επιλέγει τις πιο ανταγωνιστικές τιµές, έχοντας ως κύριο κριτήριο την
ποιότητα και προσφέροντας τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα µε τις επιθυµίες, τις
ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες του κάθε πελάτηµεµονοµένα.
Παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµού, προµήθειας, κατασκευής και
συντήρησης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 25 χρόνια είναι πολλά...
Κύριο µέληµα της VEGA SOLAR αποτελεί η καλύτερη και µέγιστη δυνατή
απόδοση της επένδυσης σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού
συστήµατος.
Ευθύνη για το µέλλον.
Έχοντας αναγνωρίσει το παγκόσµιο πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών, είναι
πλέον προφανές ότι επιβάλλεται η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα και η
άµεση στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μία από αυτές, η ηλιακή,
ανεξάντλητη και σε αφθονία στην Ελλάδα!
Τοποθετεί τις βάσεις σε περίοδο κρίσης για να στηριχθεί η µελλοντική
ανάπτυξη σε καθαρή ενέργεια. Σκοπός της VEGA SOLAR είναι ένα µέλλον πιο
πράσινο, που να δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής, στη δηµιουργική
ανάπτυξη και στην ουσιαστική συµµετοχή του κάθε ανθρώπου. Με κύριο
γνώµονα λοιπόν τα παραπάνω, η εταιρία επενδύει στον Ήλιο µέσα από
επώνυµα-αξιόπιστα προϊόντα. Έχοντας εξασφαλίσει την µέγιστη ποιότητα,
δηµιουργεί υψηλές αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Τα υλικά κατασκευής, ο
τόπος κατασκευής, η πιστοποίηση, η αντοχή στο χρόνο, οι δοκιµασίες, είναι
µόνο µερικές λεπτοµέρειες για την αξιολόγηση των προϊόντων της VEGA
SOLAR.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ρεγγινίδης Στέλιος
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KIRCHNER SOLAR GROUP

Ίδρυση της Kirchner Solar Hellas

KIRCHNER SOLAR GROUP

H Kirchner Solar Group εξακολουθεί να επεκτείνεται στο διεθνή χώρο.
Ο όµιλος ίδρυσε την θυγατρική του εταιρία Kirchner Solar Hellas στην Αθήνα.
Η νεοσύστατη εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο
αναπτύσσοντας και υλοποιώντας εξειδικευµένες λύσεις στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών.
Σε πρώτη φάση η έναρξη δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται την 1η
Φεβρουαρίου µε τέσσερις συνεργάτες.
Η Ελλάδα αποτελεί µία από τις πιο ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη στον
τοµέα των φωτοβολταϊκών µε περισσότερες από 300 ηµέρες ηλιοφάνειας το
χρόνο.
Η Kirchner Solar Group επεκτείνει µε την ίδρυση της ελληνικής
αντιπροσωπείας τη διεθνή δραστηριότητα του οµίλου. Εξαιτίας της
αναπτυσσόµενης αγοράς στην Ελλάδα, η εταιρία ευελπιστεί σε πρόσθετα
κέρδη.
Μέχρι το τέλος του 2010 υλοποιήθηκαν 200 MWp στην Ελλάδα, ενώ µόλις ένα
χρόνο αργότερα έφτασαν τα 600 MWp. „ Με την αντιπροσωπεία µας στην
Αθήνα, θέλουµε να γίνουµε ενεργός παίκτης σε µια ελκυστική αγορά, ο
σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε εγχώρια κέρδη“, τονίζει ο Lars Kirchner,
ιδρυτικό στέλεχος και ∆ιαχειριστής της Kirchner Solar Group. Ήδη το 50% του
κύκλου εργασιών του οµίλου µας, πραγµατοποιείται εκτός Γερµανίας.„ Στόχος
µας είναι η αύξηση του µεριδίου αυτού, συνεχίζοντας παράλληλα την
επιτυχηµένη µας παρουσία στη γερµανική αγορά. “ Έως τώρα, ο όµιλος
δραστηριοποιείται µε διεθνείς αντιπροσωπείες στη Γερµανία, την Ιταλία, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ουγκάντα και την Ακτή Ελεφαντοστού.
Ο γερµανικός κλάδος των φωτοβολταϊκών ενισχύει αυτήν την στιγµή την
δραστηριότητά του στην Ελλάδα.
Σηµαντικό ρόλο παίζουν τα αυξηµένα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας.
Έως το 2020 θα µπορούσαν να εγκατασταθούν εώς 10.000 MWp στον
Ελλαδικό χώρο.
Η Kirchner Solar Hellas θα συµβάλλει ώστε η Kirchner Solar Group να
αποκτήσει ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς. Η ελληνική θυγατρική θα
συνεργαστεί στενά µε τη γερµανική µητρική εταιρία, που έχει την έδρα της
στο Hessen.Με δύο ∆ιαχειριστές, τον Volkmar Schoenenberg και τον Στυλιανό
Πετραντωνάκη, η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί δυναµικά στη δύσκολη αγορά
µε µεγάλη τεχνογνωσία. Ο Volkmar Schoenenberg θα εξακολουθεί να
παραµένει στη θέση του ως Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Πωλήσεων της
Kirchner Solar Group µε έδρα το Heinebach της Γερµανίας και ο Στυλιανός
Πετραντωνάκης θα διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Ελλάδα.
Ο κ. Schoenenberg αναφέρει σχετικά µε τις αυξηµένες του αρµοδιότητες:
„Χαίροµαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία µε την καινούρια ελληνική οµάδα
συνεργατών και τον ειδικό στα φωτοβολταϊκά Στυλιανό Πετραντωνάκη, ο
οποίος συνεργαζόταν έως πρότινος µε την εταιρία φωτοβολταϊκών έργων
PAIRAN, και αναλαµβάνει τη θέση του ∆ιαχειριστή της Kirchner Solar Hellas.
Επιπλέον δείχνουµε τις ικανότητές µας σε ένα δύσκολο επιχειρηµατικό
περιβάλλον χρησιµοποιώντας την µακροχρόνια εµπειρία µας σε ένα ευρύ
φάσµα φωτοβολταϊκών προϊόντων και υπηρεσιών.
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Μαζί θα συµβάλλουµε στην ανάπτυξη εξειδικευµένων λύσεων για την
ελληνική αγορά.“
Ο στόχος µας είναι να παρέχουµε την ίδια ποιότητα υπηρεσιών µε τη µητρική
εταιρία στη Γερµανία.
Kirchner Solar Group
Ο όµιλος Kirchner Solar Group είναι πρωτοπόρος στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών. Ιδρύθηκε στη Γερµανία το 1991 και προσφέρει
ολοκληρωµένες λύσεις. Έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 6.500
φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήµατα σε στέγες, γεγονός που τον καθιστά
έναν από τους σηµαντικότερους προµηθευτές στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας περιλαµβάνουν τη
µελέτη και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, την κατασκευή
διαξονικών συστηµάτων ιχνηλάτησης, την κατασκευή µη διασυνδεδεµένων
συστηµάτων, το εµπόριο υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκών προϊόντων και την
ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων στο τοµέα. Ο όµιλος απασχολεί σε 13
χώρες, Γερµανία, Αφρική, Ιταλία, Καναδά, ΗΠΑ και Ελλάδα πάνω από 220
µόνιµους συνεργάτες και πέτυχε για το οικονοµικό έτος 2010, 190
εκατοµµύρια ευρώ τζίρο, µε 112 MWp φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα του σχεδιασµού
και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων η εταιρία έχει διαρκή
παρουσία στον τοµέα της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Η Kirchner Solar Group GmbH βραβεύτηκε µε το γερµανικό βραβείο
φωτοβολταϊκών για τη δουλειά και την προσφορά της στον τοµέα.
Συστήµατα διαξονικής ιχνηλάτησης (Tracker)
Το Tracker „sonnen_system“, ένα προϊόν της Kirchner Solar Group είναι ένα
αστρονοµικά ελεγχόµενο διαξονικό σύστηµα ιχνηλάτησης. Μέσω ενός
περιστρεφόµενου εδράνου τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι συνεχώς
προσανατολισµένα µε 90 µοίρες κλίση προς τον ήλιο. Η πρωτοποριακή
τεχνολογία, η οποία ανέπτυξε η Kirchner Solar Group σε συνεργασία µε την
SMA Solar Technology AG, διασφαλίζει ότι η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής
ακτινοβολίας είναι βέλτιστη καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Με αυτόν τον
τρόπο τα συγκεκριµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα εξασφαλίζουν έως και 45%
περισσότερη ετήσια παραγωγή σε σχέση µε τα σταθερά συστήµατα.
Η Kirchner Solar Group έχει παράγει και εγκαταστήσει 11.000 συστήµατα
διαξονικής ιχνηλάτησης µέχρι στιγµής.
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PHYSICAL

Λέβητες ξύλου

PHYSICAL

Οι λέβητες ξύλου πυρόλυσης ORLIGNO 200 εκµεταλλεύονται µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την διαδικασία της πυρόλυσης. Επιτυγχάνουν απόδοση 91% και
σε συνδυασµό µε τον µεγάλο θάλαµο φόρτωσής τους (85-465 lt), µειώνουν
στο ελάχιστο την απαίτησή τους για ανεφοδιασµό µε ξύλα. Ο λέβητας ξύλου
Orligno 200 διατίθεται σε 6 µοντέλα ονοµαστική ισχύ 18,25,40,60,80 και 130kW.
Οι λέβητες ξύλου πυρόλυσης ORLIGNO 200 έχουν σχεδόν διπλάσια απόδοση
από έναν απλό ξυλολέβητα ή τζάκι. Αυτό οφείλεται στις παρακάτω 4 φάσεις
λειτουργίας του λέβητα:
• Φάση 1η: Καύση του ξύλου και έκλυση αερίων. 450ο C
• Φάση 2η: Ανάµειξη των αερίων µε τον δευτερεύοντα αέρα µέσω του
κεραµικού ακροφυσίου και ανάφλεξη του µείγµατος. 560ο C
• Φάση 3η: Αύξηση της θερµοκρασίας της φλόγας στον κάτω θάλαµο καύσης
του λέβητα. 1.200ο C.
• Φάση 4η: Αποβολή των καυσαερίων µέσω των φλογαυλών στο πίσω µέρος
του λέβητα. 160ο C
Πλεονεκτήµατα του λέβητα ξύλου Orligno 200
• Απόδοση 91%
• Χαµηλό κόστος χρήσης
• Εύκολος στη χρήση
• Λίγα κατάλοιπα στάχτης
• Εύκολος καθαρισµός του λέβητα χωρίς λύσιµο καπακιών, µε τη χρήση ενός λεβιέ
• Μεγάλος θάλαµος καύσης
• ∆υνατότητα καύσης ξύλου έως 50cm
(18 kW, 25 kW, 40kW), έως 75 cm (60 kW)
και έως 100 cm (80 kW και 130 kW)
• ∆ιαβαθµίσεις ισχύος από 18 kW έως 130 kW
• ∆υνατότητα ρύθµισης της ισχύος του ανεµιστήρα από 30% έως 100%
• ∆υνατότητα σύνδεσης και σε κλειστά κυκλώµατα θέρµανσης
• Ηλεκτρονικός έλεγχος των λειτουργιών του λέβητα. Με την τοποθέτηση του
Ekoster Remote Control όλες οι ρυθµίσεις γίνονται από το εσωτερικό του σπιτιού
• 8mm πάχος εσωτερικών τοιχωµάτων
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
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ENTEC CONTRACTORS A.E.

Μια κατασκευαστική εταιρία

ENTEC
CONTRACTORS A.E.

Η Entec Contractors Α.Ε., µέλος του οµίλου εταιριών Entec είναι µία
κατασκευαστική εταιρία εξειδικευµένη σε έργα που αφορούν στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναλαµβάνει όλο το φάσµα
υλοποίησης, από τη σχεδίαση έως και τη διασύνδεση του τεχνικού έργου.
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και αναπτύσσει
τεχνογνωσία στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειµένου να
προφέρει τις πιο ποιοτικές τεχνικές λύσεις της αγοράς.
H Entec Contractors Α.Ε., τηρεί µια απόλυτα καθετοποιηµένη λειτουργική
δοµή µε υψηλή τεχνική υπόσταση, εξασφαλίζοντας την σταθερή ποιότητα στο
τελικό αποτέλεσµα. Έχει την απαραίτητη υποδοµή να υλοποιεί ταυτόχρονα
πολυάριθµα έργα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και µε τον τρόπο αυτό
καλύπτει την ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση στον κλάδο των ΑΠΕ.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητάς σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 ήταν το πρώτο βήµα.
Τα Φ/Β συστήµατα που κατασκευάζονται πιστοποιούνται από το Εργαστήριο
Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων (AML) του Τµήµατος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών κατά το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 62446.
προτυπο λογισµικο
Οι εσωτερικές λειτουργίες υποστηρίζονται από το πρότυπο λογισµικό Enverse
CRM & ERP ανεπτυγµένο µε βάση την αρχή του paperless office, ειδικά για τις
ανάγκες της Entec Contractors
Εµπειρία στην κατασκευή
Ανοίγοντας νέους δρόµους στην αγορά, η εταιρία ήταν η πρώτη που
κατασκεύασε Φ/Β σύστηµα επί κτιρίου σε µη διασυνδεδεµένο νησί (2007,
Αρχ. Μακαρίου 36, έδρα της Entec Green Economy Consultants), καθώς και
Φ/Β σταθµό ισχύος 80kW στην Κρήτη (2009, Αποκόρωνας, Χανιά), µετά τη
θέσπιση του Ν.3468/2006.
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Σήµερα, συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες κατασκευαστικές Φ/Β σταθµών
πανελλαδικά, µε έργα αναφοράς που ξεπερνούν τα 16MW. Στην Κρήτη,
έχοντας ολοκληρώσει παραπάνω από 85 Φ/Β σταθµούς ισχύος έως 80kW και
περισσότερες από 120 Φ/Β στέγες ισχύος 10kW, έχει ΄ενα µεγάλο µερίδιο
αγοράς. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, πραγµατοποίησε δυναµική είσοδο το
Νοέµβριο του 2010 και µέσα σε λίγους µήνες ολοκλήρωσε πολυάριθµα έργα
κλίµακας MW.
Κατασκευή Φ/Β Συστηµάτων
Προκειµένου το κατασκευαστικό έργο να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα
ακολουθείτε έναν αυστηρό χρονοπρόγραµµα. Λαµβάνοντας υπόψη τη
διαθεσιµότητα σε ανθρώπινους πόρους και υλικά, εκδίδεται το
χρονοδιάγραµµα εργασιών και υλικών, το οποίο εφαρµόζεται αυστηρά υπό
την επιµέλεια του υπεύθυνου έργου.
Τα έργα πολιτικού µηχανικού διενεργούνται µε κλειστό δίκτυο υπεργολάβων
και οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες εκτελούνται µε χρήση κινητών
συνεργείων µε ιδιόκτητο εξοπλισµό,προκειµένου να διασφαλιστεί ποιοτικά το
τελικό αποτέλεσµα. Αυτή η απόλυτη έµφαση στη λεπτοµέρεια αποτελεί
θεµελιακή αρχή σε όλες τις υλοποιήσεις της εταιρίας. Τέλος, όλες οι
εγκαταστάσεις ελέγχονται πριν την παράδοση στον πελάτη µε πιστοποιηµένα
όργανα ηλεκτρολογικών µετρήσεων.
Κάθε εγκατάσταση της Entec Contractors Α.Ε. συνοδεύεται από εγγύηση
καλής λειτουργίας ενός έτους. Μετά το πέρας του πρώτου έτους επιτυχούς
λειτουργίας, προσφέρεται µακροχρόνιο συµβόλαιο για τις Υπηρεσίες
Εγγύησης και Συντήρησης (WMS) του Φ/Β συστήµατος µε χαµηλό κόστος και
ανταπόκριση εντός 48 ωρών.
Στα πλαίσια του συµβολαίου WMS, προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρησης της
εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας έτσι αφενός τον έλεγχο της διαθεσιµότητας
και καλής λειτουργίας του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο, αφετέρου την
αδειάλειπτη λειτουργία των συστηµάτων επικοινωνίας (internet, ασφάλεια,
παρακολούθηση).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων

ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
άρθρο:
Νάσος Μιχελής, ∆ικηγόρος , LL. M. Muenchen
Βιργινία Ευαγγελάτου, ∆ικηγόρος, Master II Aix-en- Provence
∆ικηγορική εταιρία MStR,
Μιχελής-Στρογγυλάκη-Ράινχαρτ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος,
Αθηνά Καντζιούρα,
Ιωάννης Κοσµόπουλος,
Κωνσταντίνος Κλέσκας,
Ανδρέας-Μιχαήλ Κοσµόπουλος
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων
και Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου
Κρήτης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Η ποιότητα του περιβάλλοντος σε έναν τόπο προσδιορίζεται από τους εξής
παράγοντες:
1. Τις δραστηριότητες που παράγουν ρύπους στην περιοχή.
2. Τις ποσότητες των ρύπων που εκλύονται.
3. Τους φυσικούς αποδέκτες στους οποίους αυτοί καταλήγουν.
4. Τις συγκεντρώσεις µε τις οποίες εµφανίζονται οι ρύποι στους αποδέκτες.
5. Τις επιπτώσεις των ρύπων για τις συγκεντρώσεις στις οποίες εµφανίζονται.
Ο προσδιορισµός αυτών των παραγόντων και των µεταξύ τους
αλληλεπιδράσεων προφανώς δεν είναι εύκολος. Πολύ περισσότερο, είναι
δύσκολο να γίνει µε ποσοτικούς όρους. Βοήθεια στην αντιµετώπιση
ορισµένων από τα προβλήµατα που ανακύπτουν σχετικά δίνουν τα µοντέλα
διασποράς των ρύπων. Πρόκειται για µαθηµατικά µοντέλα που λαµβάνουν
υπόψη τους παράγοντες και µηχανισµούς που επηρεάζουν τη διαδροµή και
αραίωση των ρύπων µετά την έκλυσή τους (π.χ. άνεµος, ατµοσφαιρική
ευστάθεια). Έτσι, θεωρητικά, είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τον ρυθµό
εκποµπής ενός ρύπου να υπολογίσουµε τη συγκέντρωσή του σε
συγκεκριµένο αποδέκτη, σε συγκεκριµένη θέση. Όµως, στην πράξη, η
εφαρµογή τους είναι δύσκολη και τα αποτελέσµατά τους δεν επαληθεύονται
πάντοτε. Για τον λόγο αυτόν, παρόλο που τα µοντέλα διασποράς προσφέρουν
δυνατότητες αξιολόγησης της ποιότητας του περιβάλλοντος µε βάση τις
εκποµπές ρύπων, η επικρατούσα προσέγγιση βασίζεται στις συγκεντρώσεις
ρύπων.
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Έτσι, η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος µιας περιοχής γίνεται µε
βάση νοµοθετηµένα ή επιστηµονικά καθιερωµένα όρια τιµών συγκεντρώσεων
συγκεκριµένων ρύπων. Οι ρύποι αυτοί θεωρούνται ως περιβαλλοντικοί
δείκτες και οι τιµές τους συνήθως παρακολουθούνται συστηµατικά µε
µετρήσεις σε επιλεγµένες θέσεις.
Οι τιµές συγκεντρώσεων ρύπων που καθορίζονται βάσει επιστηµονικών
γνώσεων µε σκοπό να αποφεύγονται, να προλαµβάνονται ή να µειώνονται οι
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του
περιβάλλοντος, ονοµάζονται οριακές τιµές. Οι οριακές τιµές των ρύπων είναι
νοµοθετικά καθιερωµένες και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους κατά τη
διάρκεια καθορισµένων χρονικών περιόδων. Σηµαντικό εργαλείο για την
εξασφάλιση της µη υπέρβασης των οριακών τιµών αποτελούν τα όρια
εκποµπών, δηλαδή, θεσµοθετηµένες ανώτερες τιµές εκποµπών ρύπων από
συγκεκριµένες δραστηριότητες (π.χ. βιοµηχανικές µονάδες).
Το σύνολο των οριακών τιµών των ρύπων σε έναν φυσικό αποδέκτη, δηλαδή,
οι τιµές συγκεντρώσεων τις οποίες οι ρύποι που σηµειώνονται στον φυσικό
αποδέκτη δεν πρέπει αντίστοιχα να υπερβαίνουν για κάποιο καθορισµένο
χρονικό διάστηµα, προσδιορίζουν τα όρια ποιότητας περιβάλλοντος του
συγκεκριµένου αποδέκτη.
Τα βασικά κριτήρια για τη διαµόρφωση των ορίων ποιότητας είναι:
• Το είδος των ρύπων στους οποίους αναφέρονται.
• Η διαφορετική δράση των ρύπων σε σχέση µε τον χρόνο έκθεσης σ'αυτούς.
• Η πιθανή συνύπαρξη µε άλλους ρύπους.
• Τα αποτελέσµατα σχετικών επιδηµιολογικών και εργαστηριακών ερευνών.
• Η υπάρχουσα µεθοδολογία προσδιορισµού των συγκεντρώσεων των ρύπων.
• Η οικονοµική και περιβαλλοντική πολιτική της κάθε χώρας.
Τα όρια ποιότητας χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό µιας αποδεκτής ή
επιθυµητής ποιότητας του περιβάλλοντος ή για τον καθορισµό καταστάσεων
ρύπανσης επικίνδυνων για την υγεία (π.χ. επεισόδια ατµοσφαιρικής
ρύπανσης) ή/και άλλων καταστάσεων (π.χ. προσβολές οικοσυστηµάτων).
Η επίτευξη και διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται µε
τη θέσπιση τιµών στόχων, δηλαδή τιµών συγκεντρώσεων ρύπων που θα
πρέπει κατά το δυνατόν να εκπληρωθούν εντός δεδοµένης χρονικής
περιόδου. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται ως σηµείο αναφοράς για την
καθιέρωση ειδικών προγραµµάτων σε καθορισµένες περιοχές. Μια κατηγορία
στόχων αναφέρεται σε µελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Πρόκειται για τους
µακροπροθέσµους στόχους που επίσης πρέπει να επιτευχθούν (αλλά
µακροπρόθεσµα και αν είναι εφικτό) προκειµένου να εξασφαλισθεί η
αποτελεσµατική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, εκτός από την ελληνική
νοµοθεσία, η οποία σε µεγάλο βαθµό είναι αποτέλεσµα συµµόρφωσης µε τις
αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιµοποιούνται επίσης και τα
προτεινόµενα όρια ποιότητας από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.),
τα οποία στηρίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα και έχουν αποκλειστικό
κριτήριο τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
προτάσεις της Π.Ο.Υ. συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες τιµές της ελληνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
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« Αξιολόγηση της ποιότητας του
περιβάλλοντος»

Οι οριακές τιµές προβλέπεται από τη νοµοθεσία ότι σε ειδικές περιπτώσεις
µπορεί να καθορίζονται σε πιο αυστηρά επίπεδα. Για παράδειγµα, σε
περιοχές µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα ή µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ή
πολιτιστικά χαρακτηριστικά (π.χ. αρχαιολογικούς τόπος). Επίσης, προβλέπεται
ότι σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπανσης από διάφορους ρύπους είναι ήδη
χαµηλότερα σε σχέση µε τις οριακές τιµές, τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει
να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη διατήρηση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, και γι' αυτό µπορούν να ορίζονται επιτρεπόµενες
συγκεντρώσεις ρύπων µικρότερες από τις οριακές τιµές, έχοντας σηµείο
αναφοράς τους µακροπρόθεσµους στόχους. Το ίδιο ισχύει και για περιοχές
όπου προβλέπεται να υπάρξει αστική ή βιοµηχανική ανάπτυξη και άρα
αναµένεται αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Και σ' αυτή την
περίπτωση είναι δυνατόν να ορίζονται επιτρεπόµενες τιµές ρύπων,
µικρότερες από τις οριακές τιµές, έχοντας σηµείο αναφοράς τους
µακροπρόθεσµους στόχους.
Τα προαναφερόµενα όρια ποιότητας χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και για τη λήψη µέτρων προστασίας σε ετήσια
και µακροπρόθεσµη βάση. Για ειδικές όµως περιπτώσεις, όπου υπάρχει
ανάγκη για καθηµερινή αξιολόγηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και για
πιθανή λήψη µέτρων σε ηµερήσια βάση, έχουν οριστεί για ορισµένους
κρίσιµους ρύπους όρια επιφυλακής υπηρεσιών καθώς και όρια λήψης
έκτακτων µέτρων σε δύο επίπεδα:
- Το όριο ενηµέρωσης που αντιστοιχεί στην ορισµένη τιµή συγκέντρωσης του
ρύπου πέραν της οποίας η βραχύχρονη έκθεση εγκυµονεί, ιδιαίτερα για
ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, κινδύνους για την υγεία µε αποτέλεσµα
να καθίσταται απαραίτητη η άµεση και κατάλληλη πληροφόρηση και
- Το όριο συναγερµού που αντιστοιχεί στην ορισµένη τιµή συγκέντρωσης του
ρύπου πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του πληθυσµού εν
γένει ύστερα από σύντοµη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου θα
πρέπει να λαµβάνονται άµεσα συγκεκριµένα µέτρα (π.χ. περιορισµοί
κυκλοφορίας αυτοκινήτων).
Στην Εικόνα 1 δίνεται ένα απόσπασµα του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης της Αθήνας, στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Σε αυτό
σηµειώνονται οι ακραίες τιµές συγκέντρωσης των αέριων ρύπων που
µετρήθηκαν από ένα δίκτυο 15 σταθµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Κλιµατικής Αλλαγής στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για την ηµέρα έκδοσης του
δελτίου και την προηγούµενη. Για κάθε ρύπο σηµειώνεται η ελάχιστη και
µέγιστη συγκέντρωση και ο σταθµός από όπου προήλθε αυτή η µέτρηση. Για
τους ρύπους που µετρώνται σε ωριαία βάση (Ο3, ΝΟ2 και SO2) σηµειώνονται
στο δελτίο τα δύο όρια έκτακτων µέτρων: το όριο ενηµέρωσης κοινού και το
όριο συναγερµού. Για τους ρύπους που οι µετρήσεις τους γίνονται σε
µεγαλύτερης διάρκειας βάση (8ωρη ή 24ωρη), σηµειώνονται οι οριακές τιµές.
Οι αέριοι ρύποι που σηµειώνονται σε αυτό το δελτίο (Ο3, ΝΟ2, SO2, CO και
σωµατίδια ΡΜ10) είναι τυπικοί περιβαλλοντικοί δείκτες ποιότητας του αέρα
σε αστικό περιβάλλον. Οι συγκεκριµένοι ρύποι ονοµάζονται επίσης και
συµβατικοί.
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Εικόνα 1. Ηµερήσιο ∆ελτίο Ατµοσφαιρικών Ρύπων στην
Αθήνα της 2-2-2012.

Εικόνα 2. Ηµερήσιο ∆ελτίο Πρόγνωσης Ρύπων και
Αναλυτικής Παρουσίασης των Μέγιστων Τιµών της
προηγούµενης µέρας στην Αθήνα της 2-2-2012.

Σε άλλο απόσπασµα του ∆ελτίου, γίνεται µε βάση τη µετεωρολογική
πρόγνωση της Ε.Μ.Υ., µια γενική εκτίµηση - πρόβλεψη για την ατµοσφαιρική
ρύπανση της Αττικής την επόµενη µέρα (στις 3 Φεβρουαρίου). Επίσης,
δίνονται συνοπτικά οι µέγιστες τιµές συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων που
µετρήθηκαν την προηγούµενη µέρα και στους 15 σταθµούς του δικτύου
(Εικόνα 2).

Μιας µορφής ρύπανση που δεν υπόκειται σε ποσοτική αξιολόγηση είναι η
λεγόµενη "αισθητική ρύπανση". Αντιπροσωπεύει µορφές επίδρασης στο
περιβάλλον που έχουν αποτέλεσµα την προσβολή των αισθήσεων (όραση,
ακοή, οσµή και γεύση) και την περί καλαισθησίας αντίληψη. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αισθητικής ρύπανσης αποτελούν οι διάφορες κατασκευές που
αλλοιώνουν το τοπίο. Ειδικά οι κατασκευές και τα έργα που συνδέονται µε
παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εργοστάσια, αποθήκες, δρόµοι, λατοµεία)
συχνά µε την παρουσία τους προκαλούν υποβάθµιση του τοπίου, εφόσον η
σωστή ένταξη σε αυτό σπάνια απασχολεί σοβαρά τον σχεδιασµό τους.
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Νάσος Μιχελής
∆ικηγόρος
LL. M. Muenchen
Βιργινία Ευαγγελάτου
∆ικηγόρος
Master II Aix-en- Provence
∆ικηγορική εταιρία MStR,
Μιχελής-Στρογγυλάκη-Ράινχαρτ

Το γενικό κλίµα ανασφάλειας που
προκαλεί η παρούσα οικονοµική
συγκυρία στην Ελλάδα, σε ξένους και
Έλληνες επενδυτές, επηρεάζει µεταξύ
άλλων και τον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό,
είναι ιδιαιτέρως επίκαιρα δύο, κατά κύριο
λόγο, νοµικά ερωτήµατα, τα οποία
τίθενται συχνά από όσους έχουν
επενδύσει ή σκοπεύουν να επενδύσουν
στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Το πρώτο
αφορά το ζήτηµα της νοµικής
βεβαιότητας και προστασίας κατά τη
µεταβίβαση έργων ΑΠΕ, µεταβίβαση η
οποία καθίσταται όλο και συχνότερα
αναγκαία, δεδοµένης της αδυναµίας
χρηµατοδότησης της αδειοδότησης και
κατασκευής του έργου από τον αρχικό
φορέα του (κατωτέρω υπό Ι). Το δεύτερο
σχετίζεται µε το διάχυτο προβληµατισµό
αναφορικά µε το έλλειµµα του Ειδικού
Λογαριασµού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (πρώην
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.) και τις ενδεχόµενες
µονοµερείς αλλαγές στη Σύµβαση
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως ως
προς το ζήτηµα της εγγυηµένης τιµής
πώλησης ενέργειας (feed-in-tariff)
(κατωτέρω υπό ΙΙ).
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« Νοµική ασφάλεια και έργα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας»

Ι. Νοµική ασφάλεια κατά τη µεταβίβαση έργων ΑΠΕ
Α. Κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη µεταβίβαση ενός ώριµου
έργου ΑΠΕ ή µιας εταιρίας έργου σε φάση ώριµης αδειοδότησης, ή
συµµετοχής σε αυτή, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη µεταβίβαση, ένας
τριπλός προληπτικός έλεγχος πρέπει να λάβει χώρα από τους νοµικούς
συµβούλους του αποκτώντος το έργο. Ο νοµικός αυτός έλεγχος αφορά (i) το
σταθµό, (ii) την εταιρία και (iii) το ακίνητο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο
σταθµός και πραγµατοποιείται επί τη βάσει εγγράφων που παραδίδονται από
τον πωλητή στον αγοραστή ή τίθενται στη διάθεσή του σε data room.
Ειδικότερα:
(i) Νοµικός έλεγχος των αδειών και εγκρίσεων του σταθµού. Αναλόγως της
ισχύος του προς µεταβίβαση έργου, ελέγχονται ενδελεχώς οι
προβλεπόµενες από το ν. 3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί από τους ν.
3851/2010 και 4001/2011 και ισχύει, άδειες και εγκρίσεις, ληφθείσες ή
εκκρεµούσες, καθώς και η ύπαρξη ή µη υπογεγραµµένης Σύµβασης
Σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. ή Σύµβασης Πώλησης µε τη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή τη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (ή, εναλλακτικά, αριθµού πρωτοκόλλου πλήρους φακέλου στη
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε./ΛΑΓΗΕ Α.Ε., µε την υποβολή του οποίου εξασφαλίζεται η
τιµή πώλησης). Κατά τον έλεγχο αυτό συνήθως ανακύπτει πληθώρα
ζητηµάτων, δεδοµένης της ύπαρξης διαφόρων αδειοδοτικών καθεστώτων
λόγω των διαδοχικών τροποποιήσεων της σχετικής νοµοθεσίας.
(ii) Νοµικός έλεγχος της εταιρείας έργου. Ο έλεγχος αυτός αφορά τη νόµιµη
σύσταση και λειτουργία της εταιρίας έργου, ιδίως τον έλεγχο του
καταστατικού της, λ.χ. σκοπός - διάρκεια - ύπαρξη ονοµαστικών µετοχών ζητήµατα απαρτίας και πλειοψηφίας - διοίκηση, και των λοιπών εταιρικών
εγγράφων (λ.χ. πρακτικών ∆Σ και ΓΣ) και δηµοσιεύσεων αυτών, καθώς και
την τυχόν ύπαρξη εξωεταιρικών συµφωνιών (side-agreements) ή
πληρεξουσίων προς τρίτους, ή/και συµβάσεων που έχει υπογράψει η
εταιρία έργου µε τρίτους και δεσµεύουν το νέο αγοραστή, λ.χ. Σύµβασης
Μελέτης Προµήθειας και Εγκατάστασης (EPC).
(iii) Νοµικός έλεγχος του ακινήτου. Εάν το ακίνητο στο οποίο θα εγκατασταθεί
ο σταθµός ανήκει στην εταιρεία έργου και µεταβιβάζεται στον αγοραστή
µαζί µε τη συµµετοχή στην εταιρία έργου, πρέπει να προηγηθεί ένας
πλήρης και εκτενής έλεγχος τίτλων στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και να
διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη διεκδίκησης του ακινήτου από τρίτους. Σε
περίπτωση που για την εγκατάσταση του έργου έχει υπογραφεί
προσύµφωνο µίσθωσης ή πολυετής οριστική σύµβαση µίσθωσης,
ενδείκνυται ένας έλεγχος τίτλων του ακινήτου, ενώ επιπλέον ελέγχονται
οι όροι της υφιστάµενης µίσθωσης, ούτως ώστε εν συνεχεία να εισαχθούν
σε αυτή ειδικοί, για την εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ, όροι µίσθωσης.
Β. Τόσο κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη µεταβίβαση του έργου,
αλλά ιδίως κατά την οριστική µεταβίβαση αυτού, είναι σηµαντικό να
υπάρχουν όροι εξασφάλισης του αγοραστή. Αρχικά, για τους σκοπούς της
παράδοσης εγγράφων και της διενέργειας του νοµικού ελέγχου ή/και της
εξεύρεσης χρηµατοδότησης, και για την εξασφάλιση αποκλειστικότητας στη
διαπραγµάτευση, συνιστάται η υπογραφή, µεταξύ των µερών, κατά σειρά
αύξουσας δεσµευτικότητας της συµφωνίας, ενός Letter of Intent (LOI), ενός
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας»

Memorandum of Understanding (MoU), ενός Non Disclosure Agreement (NDA),
ή ενός προσυµφώνου µεταβίβασης µεριδίων (συµβολαιογραφικά) ή µετοχών
της εταιρίας έργου. Ήδη στο στάδιο αυτό, πρέπει να συµφωνηθούν οι
προϋποθέσεις που θέτουν κατ’ αρχήν τα µέρη για τη µεταβίβαση, λ.χ. η
τροποποίηση προϋφιστάµενων, µεταξύ της εταιρείας έργου και τρίτων,
συµβάσεων. Ακόµη κρισιµότεροι είναι οι όροι εξασφάλισης στην οριστική
σύµβαση µεταβίβασης του έργου ή της εταιρείας έργου, για την περίπτωση
ύπαρξης νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων του έργου (όροι ανάπτυξης –
ποινικές ρήτρες).
Γ. Κρίσιµο είναι, τέλος, να εξασφαλιστεί ότι η µεταβίβαση γίνεται κατά την
προβλεπόµενη στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΥΑΠΕ Φ1/14810, ΦΕΚ Β 2372/25.10.2011), επί αδειοδοτούµενων έργων,
διαδικασία, ενώ επί µη αδειοδοτούµενων έργων, θα πρέπει να ακολουθούνται
οι οδηγίες της ∆ΕΗ Α.Ε. και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά µε τους όρους της
επιτρεπόµενης µεταβίβασης της συµµετοχής σε εταιρεία έργου και τη
διαδικασία γνωστοποιήσεων στις Αρχές. Αξίζει να παρατηρηθεί, στο σηµείο
αυτό, ότι η ακολουθούµενη από τις ως άνω Αρχές πρακτική δεν φαίνεται να
συµβαδίζει, κατά την άποψη των γραφόντων, µε την γραµµατική και
τελεολογική ερµηνεία των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, στις οποίες δεν
γίνεται καµία αναφορά σε απαγόρευση µεταβίβασης εταιρικής συµµετοχής,
σε συνδυασµό και µε την θεµελιώδη αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων.
ΙΙ. Ασφάλεια δικαίου και Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α. Το ζήτηµα της µονοµερούς καταγγελίας ή τροποποίησης όρων της
Σύµβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συναφθεί µεταξύ του
παραγωγού και της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ή ∆ΕΗ Α.Ε. ή, από 1.2.2012, ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ),
συνδέεται άµεσα µε την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία αποτελεί
έκφανση της θεµελιώδους αρχής του κράτους δικαίου και η οποία επιβάλλει
προπάντων τη δυνατότητα προσδιορισµού των µεταβολών που πρόκειται να
επέλθουν στις ήδη διαµορφωθείσες έννοµες σχέσεις των προσώπων. Τέτοια
δυνατότητα µονοµερούς καταγγελίας ή τροποποίησης δεν παρέχεται από τη
Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ούτε και από τις γενικές και ειδικές
διατάξεις του αστικού δικαίου.
Συγκεκριµένα:
Β. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 15ο
(Ανωτέρα βία), «οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων αναστέλλονται σε
περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν την
εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως (…)
η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόµοιο
γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των
µερών». Όπως γίνεται φανερό, µε τη ρύθµιση αυτή της Σύµβασης Πώλησης
παρέχεται µεν η δυνατότητα µονοµερών ενεργειών (όπως η αναστολή
πληρωµής κλπ.), µόνο όµως όσον αφορά την αναστολή των υποχρεώσεων, και
όχι την απαλλαγή από αυτές. Σε κάθε δε περίπτωση τα περιστατικά ανωτέρας
βίας πρέπει να προκύπτουν και να αποδεικνύονται προσηκόντως. Εξάλλου, η
µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών, στο βαθµό που τη βιώνουµε σήµερα,
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δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάσταση εθνικής ανάγκης ή άλλο
γεγονός ανωτέρας βίας. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, η
κατάσταση (εννοείται έκτακτης) εθνικής ανάγκης αναφέρεται σε περιπτώσεις
πολέµου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της
εθνικής ασφάλειας και ορίζεται ως µια αιφνίδια κατάσταση που προκαλείται
από φυσικά ή άλλα γεγονότα, τεχνολογικά ή πολεµικά και έχει ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ή την απειλή δηµιουργίας εκτεταµένων απωλειών,
ζηµιών και καταστροφών.
Γ. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα, παρέχεται η
δυνατότητα τροποποιήσεων σε µία σύµβαση, µετά από δικαστική κρίση, εάν
κριθεί από το δικαστήριο ότι συντρέχει περίπτωση «απρόοπτης µεταβολής
των συνθηκών». Ως τέτοια ορίζεται η απρόοπτη µεταβολή των περιστατικών
στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα
µέρη στήριξαν τη σύναψη αµφοτεροβαρούς σύµβασης, από λόγους που ήταν
έκτακτοι και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν, και οι οποίοι καθιστούν
ιδιαιτέρως επαχθή τη συνέχιση της σύµβασης. Κατά την άποψη των
γραφόντων, ούτε και υπό την παρούσα, δυσµενή οικονοµική συγκυρία, µπορεί
να θεωρηθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ως άνω
άρθρου. Τέλος, µια έκτακτη και ειδική νοµοθέτηση επί του ζητήµατος, στο
βαθµό που επηρεάζει υφιστάµενες ενοχικές σχέσεις (συµβατικές σχέσεις
µεταξύ ιδιωτών), ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της σε σχέση µε το
Σύνταγµα και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου.
Συµπερασµατικά, επισηµαίνεται ότι η νοµική ασφάλεια στον τοµέα των έργων
ΑΠΕ διασφαλίζεται πρωτίστως µε το προληπτικό νοµικό έλεγχο των έργων
αυτών, ιδίως πριν το στάδιο της µεταβίβασής τους. Επιπλέον, όπως γίνεται
φανερό από τα ανωτέρω, η Σύµβαση Πώλησης δεν δύναται να τροποποιηθεί
µονοµερώς, είτε από τη µεριά του παραγωγού, είτε από τη µεριά του φορέα,
ενώ ακόµη και η πιθανότητα κανονιστικής ρύθµισης για τις υπογεγραµµένες
συµβάσεις, δηµιουργεί ζήτηµα νοµιµότητας της ρύθµισης και ενδεχοµένως
αξίωση αποζηµίωσης του επενδυτή. Τέλος, διαφορετικό είναι το ζήτηµα της
µεταβολής της τιµής σε προσυµβατικό στάδιο, κατά το οποίο, µολονότι ο
αιτών έχει υποβάλει πλήρη φάκελο, δεν έχει υπογραφεί η Σύµβαση Σύνδεσης
ή/και η Σύµβαση Πώλησης από υπαιτιότητα του φορέα. Στην περίπτωση αυτή,
βεβαίως, τίθεται το ζήτηµα άσκησης αγωγών αποζηµίωσης από τους έχοντες
έννοµο συµφέρον προς τούτο.

108

ÙÂ‡¯Ô˜ 19



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε
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άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος,
Αθηνά Καντζιούρα,
Ιωάννης Κοσµόπουλος,
Κωνσταντίνος Κλέσκας,
Ανδρέας-Μιχαήλ Κοσµόπουλος
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων
και Οικισµών,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
∆.Π.Θ.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει µια Πανελλήνια κοινωνική
έρευνα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα. Είναι γνωστό
ότι η Ελλάδα πάσχει από µια οικονοµική κρίση µεταξύ άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών. Η παρούσα κρίση συµπίπτει µε τη στιγµή
που η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρέπει να λάβει µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος γενικά, κάτι το οποίο
αποσκοπεί τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην
απόκτηση ενέργειας από ανανεώσιµες και εναλλακτικές
πηγές.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το εργαστήριο
µας έχει διεξάγει κοινωνικές έρευνες όσον αφορά τη στάση
των ανθρώπων απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και την
εφαρµογή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η παρούσα
έρευνα είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Στοχεύει να
αποτυπώσει τις στάσεις και τις απόψεις του κοινού προς τα
περιβαλλοντικά θέµατα και τη χρήση των ΑΠΕ, και πως αυτές
επηρεάζονται από την οικονοµική κρίση, και ένα µάλλον
δυσοίωνο µέλλον. Πόσο σοβαρά και σηµαντικά θεωρούνται τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα όταν οι άνθρωποι αισθάνονται την
καθηµερινή τους ζωή να απειλείται; Αυτό το θέµα επιχειρείται
να προσεγγιστεί µέσω της Πανελλήνιας έρευνας και της
ανάλυσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από
ερωτηµατολόγια.
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« Πανελλήνια έρευνα σχετικά µε
το πως η οικονοµική κρίση
επηρεάζει τις στάσεις του
κοινού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

Στο πλαίσιο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη από
τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά. Αλλά την ίδια στιγµή,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης, η Ελλάδα πρέπει να
συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή και τη χρήση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η προοπτική των εφαρµογών Α.Π.Ε καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων.

Το πρώτο επίπεδο, σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµοθεσία, αφορά την
εφαρµογή των Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά στα κτίρια είτε ιδιωτικά
είτε δηµόσια, προκειµένου να επιτευχθεί παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από την κάλυψη των κτιρίων.

Το δεύτερο επίπεδο, αφορά την εγκατάσταση µεγαλύτερων µονάδων σε
ιδιωτικές εκτάσεις γης.

Το τρίτο επίπεδο, αναφέρεται σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, οι οποίες
αποσκοπούν σε εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
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« Πανελλήνια έρευνα σχετικά µε
το πως η οικονοµική κρίση
επηρεάζει τις στάσεις του
κοινού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

Είναι επίσης ενδιαφέρον να δούµε πώς αντιµετωπίζονται κατά γενικό κανόνα,
τα περιβαλλοντικά θέµατα όσον αφορά τις πηγές ενέργειας, τα καύσιµα και τα
συναφή έξοδα κατά την µεταβατική περίοδο.
Η ευαισθησία του ελληνικού λαού για τις περιβαλλοντικές υποθέσεις είναι
ένα πολύ γνωστό γεγονός: η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι αρχαιότητες, το
φυσικό περιβάλλον και η συναφής προστατευτική νοµοθεσία, έχουν θεσπίσει
ένα συγκεκριµένο πολιτισµό, o οποίος περισσότερο ή λιγότερο, σήµερα
πρέπει να είναι αµφισβητήσιµος. Είναι προφανές ότι µια νέα περιβαλλοντική
αισθητική πολιτισµού πρέπει να διαµορφωθεί.
Αλλά παράλληλα µε τα ανωτέρω, ο Ελληνικός λαός έχει να αντιµετωπίσει τα
οικονοµικά του νοικοκυριού του, την παραδοσιακή συµπεριφορά προς το
περιβάλλον και την εξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα (πετρέλαιο και φυσικό
αέριο).
Είναι τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον πρόβληµα να δούµε πώς οι άνθρωποι
αντιµετωπίζουν τις προαναφερόµενες συνθήκες.
Μεταξύ άλλων ερευνητικών σχεδίων το εργαστήριο µας, κάθε δύο χρόνια,
διεξάγει µια κοινωνική έρευνα σχετικά µε τη στάση του ελληνικού λαού προς
τις Α.Π.Ε. (Βλέπε Κοσµόπουλος 2002/2004/2006/2008/2010).
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αποδειχθεί το αυξανόµενο
ενδιαφέρον όσον αφορά τις Α.Π.Ε. και τα οφέλη από αυτές, καθώς και το
αυξανόµενο επίπεδο της εξοικείωσης µε τα σχετικά θέµατα.
Αλλά αυτή την χρονική στιγµή, µε την επίσηµη νοµοθεσία από τη µία πλευρά
να πιέζει για τη χρήση των Α.Π.Ε., και την οικονοµική κρίση από την άλλη
πλευρά, η παρούσα κοινωνική έρευνα φαίνεται να είναι τουλάχιστον
συναρπαστική.
Το ερευνητικό έργο
Η έρευνα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το προσωπικό του Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών.
Πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη πιλοτική µελέτη, έγιναν ορισµένες απαραίτητες
διορθώσεις, και στη συνέχεια διεξήχθη η πανελλαδική µελέτη η οποία
διήρκεσε από το Μάρτη µέχρι τον Ιούλιο 2011.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη του εργαστηρίου και ένα µεγάλο
αριθµό φοιτητών και µεταπτυχιακών φοιτητών.
Ένας µεγάλος αριθµός περιοχών και πόλεων έχουν καλυφθεί, προσφέροντας
µια ικανοποιητική εικόνα του θέµατος. Η διάθεση και συλλογή των
ερωτηµατολογίων έγινε µε τυχαία επιλογή καλύπτοντας το σύνολο της
έκτασης της κάθε πόλης και τα προάστια, όλες τις ηλικιακές οµάδες, και
πολλές επαγγελµατικές και εκπαιδευτικές κατηγορίες
Επιπλέον, δύο ειδικές οµάδες έχουν διερευνηθεί: µια οµάδα φοιτητών της
περιβαλλοντικής τεχνολογίας, και επίσης µια οµάδα ήδη ειδικευµένων
επαγγελµατιών που συµµετέχουν σε µεταπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε τον
περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν επεξεργάστηκαν από το προσωπικό
και τους συνεργάτες του εργαστηρίου. Στόχος µας να εξάγουµε
αποτελέσµατα ώστε να είναι εύκολα κατανοητά, προκειµένου να βοηθήσουµε
τις αρχές οι οποίες ίσως ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα
της έρευνάς µας.
Το ερωτηµατολόγιο αυτό στηρίζεται στην κλίµακα Guttman (Ganter, 1988),
αλλά έχει προσαρµοστεί στην εγκεκριµένη και γενικά αποδεκτή κλίµακα 5
σηµείων Likert scale, προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα µε
όλες τις προηγούµενες σχετικές έρευνες (βλέπε Κοσµόπουλος
2002/2004/2006/ 2008/2010).
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Η Έρευνα
Το ερευνητικό έργο, όσον αφορά την κοινωνική συµπεριφορά προς τα
περιβαλλοντικά θέµατα κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο, διήρκεσε από 3/2011
έως 7/2011, σε όλη την Ελλάδα (και Κύπρο) µέσω της συλλογής των
ερωτηµατολογίων, και έχει καλύψει τον αριθµό των 2.069 έγκυρων
ερωτηµατολογίων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο της έρευνας, είναι ο αριθµός των
ερωτηµατολογίων που συγκεντρώθηκαν από φοιτητές Μηχανικούς
Περιβάλλοντος, και επίσης επαγγελµατίες ειδικούς που συµµετέχουν στις
εξειδικευµένες σειρές µαθηµάτων περιβαλλοντικής µελέτης ως
µεταπτυχιακοί φοιτητές (να σηµειωθεί ότι το πανεπιστηµιακό πτυχίο έρχεται
µετά από πλήρη πενταετή περίοδο µαθηµάτων). Η οµάδα δηλαδή των
µεταπτυχιακών, έχει µια µέση επαγγελµατική πείρα 7,3 ετών. Η οµάδα έχει
επιλεγεί από το ∆.Π.Θ. και το Ε.Α.Π.. Ακολουθεί πίνακας µε τον αριθµό των
συµµετεχόντων:
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« Πανελλήνια έρευνα σχετικά µε
το πως η οικονοµική κρίση
επηρεάζει τις στάσεις του
κοινού απέναντι στις Α.Π.Ε.»

Τα αποτελέσµατα της κοινωνικής έρευνας:
1. Φύλο

2. Ηλικία

3. Επίπεδο Μόρφωσης

4. Απασχόληση

9,6

Συνταξιούχοι

6,5

Άνεργος

7,9

Φοιτητής

6,12

Οικιακά

5,24

Αγρότης

3,97

Επιχειρηματίας

17,06

Ελεύθερος επαγγελματίας

23,31

Δημόσιος Υπάλληλος

20,3

Ιδιωτικός Υπάλληλος

0
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Επιχειρηματίας

Ελεύθερος επαγγελματίας
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4. Ελάχιστα

Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
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5. Γνωρίζετε τι είναι οι Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας;
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6. Για τα ακόλουθα, πόσο καλά τα γνωρίζετε;
6.1 Φωτοβολταϊκά στα κτίρια:
6.2 Φωτοβολταϊκά στα χωράφια:
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6.3 Φωτοβολταϊκά πάρκα:
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6.6 Γεωθερµία για κτίρια:
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0

6.7 Γεωθερµία για οικισµούς:

6.8 Βιοµάζα
(καυστήρας ξυλοσωµάτων-pellets):

7. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω
µπορούν να βοηθήσουν στο
οικογενειακό εισόδηµα;

10. Έχετε ήδη κάποιο από τα
παραπάνω;

8. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω
µπορούν να βοηθήσουν την
εθνική οικονοµία (µε το να µην
παίρνουµε πετρέλαιο-φυσικό
αέριο από το εξωτερικό);

9. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω
βοηθούν στο να ρυπαίνουµε
λιγότερο το περιβάλλον;

10.1 Αν ναι, ποιο;

10.2 Αν όχι, θα θέλατε να εγκαταστήσετε κάποια από αυτά;

11. Αν έχετε ασχοληθεί ήδη, πως βρήκατε την
σχετική γραφειοκρατία;

12. Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος
ότι θα έχετε σίγουρο οικονοµικό όφελος
και απλή γραφειοκρατική διαδικασία θα
προχωρούσατε σε εγκατάσταση;
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13. Με σκοπό να εγκατασταθούν
Α.Π.Ε. στην χώρα µας, για την
ενεργειακή µας απεξάρτηση, θα
δεχόσασταν να συνεισφέρετε µε
κάποιο ποσό ανά µήνα:

14. Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών και Ανεµογεννητριών
αλλοιώνουν / καταστρέφουν την
αισθητική / οµορφιά στα κτίρια και / ή
στο φυσικό περιβάλλον;

15. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση
Πυρηνικού Σταθµού Ενέργειας στη
χώρα µας;

16. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσµατα στην χώρα µας. Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:

17. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θα την επιθυµούσατε:

Παραποµπές
Προκειµένου να προσδιοριστούν περισσότερο οι απόψεις των πολιτών οι
οποίοι έχουν απαντήσει στα ερωτηµατολόγια, ακολουθούν ορισµένες
παραποµπές οι οποίες συγκρίνουν απαντήσεις από τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν.
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1) Καταρχάς, είναι ενδιαφέρον να δούµε πώς επηρεάζει τις απόψεις των
συµµετεχόντων ο παράγοντας της ηλικίας. Έτσι, εξετάζονται τρεις ηλικιακές
οµάδες: νέοι, ενήλικες, και ώριµα άτοµα. Ακλουθούν τα αποτελέσµατα:

7. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω
µπορούν να βοηθήσουν στο
οικογενειακό εισόδηµα;

8. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν να βοηθήσουν
την εθνική οικονοµία (µε το να µην παίρνουµε
πετρέλαιο-φυσικό αέριο από το εξωτερικό);

12. Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος ότι θα έχετε σίγουρο οικονοµικό όφελος και απλή γραφειοκρατική
διαδικασία θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση;

13. Με σκοπό να εγκατασταθούν Α.Π.Ε. στην χώρα µας, για την ενεργειακή µας απεξάρτηση, θα δεχόσασταν
να συνεισφέρετε µε κάποιο ποσό ανά µήνα
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14. Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και
Ανεµογεννητριών αλλοιώνουν / καταστρέφουν την
αισθητική / οµορφιά στα κτίρια και / ή στο φυσικό
περιβάλλον;

15. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση Πυρηνικού Σταθµού
Ενέργειας στη χώρα µας;

16. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσµατα
στην χώρα µας.
Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:

17. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας θα την επιθυµούσατε:

2) Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα φαίνεται να είναι πώς το επίπεδο εκπαίδευσης
των συµµετεχόντων επηρεάζει τις απόψεις για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Στη
συνέχεια ακολουθούν ορισµένα αποτελέσµατα:
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7. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν
να βοηθήσουν στο οικογενειακό
εισόδηµα;

8. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω µπορούν
να βοηθήσουν την εθνική οικονοµία (µε
το να µην παίρνουµε πετρέλαιο-φυσικό
αέριο από το εξωτερικό);

12. Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος ότι θα
έχετε σίγουρο οικονοµικό όφελος και απλή
γραφειοκρατική διαδικασία θα προχωρούσατε σε
εγκατάσταση;

13. Με σκοπό να εγκατασταθούν Α.Π.Ε. στην χώρα
µας, για την ενεργειακή µας απεξάρτηση, θα
δεχόσασταν να συνεισφέρετε µε κάποιο ποσό
ανά µήνα:

14. Νοµίζετε ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και
Ανεµογεννητριών αλλοιώνουν / καταστρέφουν την αισθητική
/ οµορφιά στα κτίρια και / ή στο φυσικό περιβάλλον;

15. Θα δεχόσασταν εγκατάσταση Πυρηνικού
Σταθµού Ενέργειας στη χώρα µας;

16. Μαθαίνουµε ότι υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσµατα στην
χώρα µας.
Νοµίζετε ότι η εκµετάλλευση τους:

17. Τελικά την εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας θα την επιθυµούσατε:
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Συµπεράσµατα
Το γνωστικό επίπεδο σχετικά µε τις Α.Π.Ε. έχει σαφώς ανέβει σε σχέση µε τις
ανά διετία προηγούµενες έρευνες µας, (Κοσµόπουλος 2002/ 2004/ 2006/
2008/2010).
Για παράδειγµα τα Φ/Β από «αρκετά καλά» 31% στο 2009-10, φέτος είναι
42,27%, και οι ανεµογεννήτριες από 25,72% το 2009-10, φέτος είναι 36,87%.
Κατά συνέπεια η εκστρατεία των ΜΜ.Ε. σαφώς αποδίδει.
Η γεωθερµία δεν φαίνεται να είναι γνωστή, σε αντίθεση µε τη βιοµάζα (ξύλα
και pellets) η οποία γίνεται σαφώς δηµοφιλής, λόγω των τιµών
πετρελαίου/αερίου

Μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται για εγκαταστάσεις Φ/Β πρώτα στο σπίτι, µετά
σε χωράφι ή επιχείρηση. Μεγάλη δείχνει να παραµένει η απογοήτευση από
την γραφειοκρατία, ως ανασταλτικός παράγοντας, καθώς και έλλειψη
χρηµατοδότησης/ φοροαπαλαγής της επένδυσης.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο, αποτελεί η αλλαγή της στάσης απέναντι στην
αισθητική του περιβάλλοντος, σχετικά µε την εγκατάσταση των Α.Π.Ε.. Στις
δύο προηγούµενες έρευνες µας (2007, 2009), οι Έλληνες έδειχναν να
αντιδρούν στις µεγάλες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., επικαλούµενοι την διατήρηση
του περιβάλλοντος. Σήµερα, οι περισσότεροι δείχνουν να ενδιαφέρονται
(80,14%) για εγκατάσταση, και να µην ενοχλούνται από αυτές.

∆ιαφαίνεται σύγκρουση της αισθητικής παράδοσης – συνήθειας µε τις νέες
µορφολογικές επιταγές, που όµως επικαλύπτεται από τα οικονοµικά και
περιβαλλοντικά οφέλη (αιφνίδια αποκάλυψη: ταύτιση των δύο παραγόντων!) .
Το ωφέλιµο και το χρήσιµο, καλό είναι να µας θυµίσουν την ρήση του
L.Sullivan (1986) Form Follows Function (η µορφή ακολουθεί την λειτουργία),
τουλάχιστον ως προς τα κελύφη των κτιρίων. Ας µην ξεχνάµε βέβαια πως
πρώτος ο Σωκράτης απέδειξε ότι η άσχηµη µύτη του είναι “ωραία” επειδή
εισροφά καλύτερα τον αέρα...
Όσον αφορά τη δυνατότητα µιας εγκατάστασης σταθµού πυρηνικής ενέργειας
στην Ελλάδα, οι άνθρωποι λαµβάνοντας υπόψη τη σεισµική δραστηριότητα
της χώρας και τον κίνδυνο της σοβαρής ρύπανσης, φαίνεται να είναι σαφώς
εναντίον µιας τέτοιας ιδέας (84,1%)
Παρόλη την οικονοµική κρίση, και ένα δύσκολο µέλλον, οι Έλληνες δείχνουν
ικανοποιητικά ενηµερωµένοι, σχετικά µε τις Α.Π.Ε., ενδιαφέρονται για την
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διατήρηση του περιβάλλοντος, την εθνική οικονοµία και την απεξάρτηση από
εισαγόµενα καύσιµα, και τέλος για την βελτίωση των οικονοµικών της
οικογένειας µέσω των εφαρµογών των Α.Π.Ε.
Πιστεύω πως το να θυµόµαστε συνδυαστικά τις βασικές θέσεις και απόψεις
για την αισθητική του χώρου και του περιβάλλοντος, µπορεί να καθοδηγήσει
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξυπηρέτηση των αναγκών του σύγχρονου
κτιστού περιβάλλοντος.
Τέλος, νοµίζω πως στην φάση του σχεδιασµού εγκατάστασης των Α.Π.Ε., καλό
είναι να θυµόµαστε τον Αριστοτέλη (op.cit.) ο οποίος ανάµεσα στην Έλλειψη
και την Υπερβολή, υπογράµµιζε την ανάγκη του Μέτρου ή Μέσου, καθώς και
τον Ουµπέρτο Έκο (1993,σελ.306) ο οποίος στα σχόλια του για την αισθητική
του Ακυινάτη αναφέρει ότι “Η Αισθητική ιδιότητα της τεχνητής µορφής είναι
επακόλουθο της οντολογικής πραγµατικότητας της και δεν αποτελεί
πρωταρχικό της σκοπό”.
Καταλήγοντας πιστεύω ότι τα φωτοβολταϊκά και το υδρογόνο για κάποιους
από µας θα ‘πρεπε να ‘ταν το σήµερα. Ελπίζω και πιστεύω όµως ότι το αύριο
θα ανήκει στην αξιοποίηση του Υδρογόνου και την αποµίµηση της
Φωτοσύνθεσης στο κάθε κέλυφος του κτιρίου, καθώς ίσως και σε κάθε
ανθρωπογενή επιφάνεια όπως στα παραδείγµατα που ακολουθούν:
Η H2PIA, ακούγεται σαν “ουτοπία”, είναι µια πόλη Υδρογόνου, όπως
σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην ∆ανία. Μια πρόταση για µια πόλη που θα
την χαρακτηρίζει η αυτάρκεια και η καθαρή ενέργεια.

Το σύστηµα είναι απλό.
Ενέργεια που θα παράγεται από τον άνεµο και τον ήλιο θα χρησιµοποιείται για
ηλεκτρόλυση νερού σε Οξυγόνο και Υδρογόνο.
Το Οξυγόνο θα ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα και το Υδρογόνο θα
οδηγείται σε κυψέλες καυσίµου για παραγωγή ηλεκτρισµού ή θερµότητας
ανάλογα µε τις ανάγκες. Η παραγωγή ενέργειας από τις κυψέλες καυσίµου
δεν έχει κανένα ρυπογόνο υποπροϊόν, παρά µόνο νερό.
Οι κυψέλες καυσίµου µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για αποθήκευση
ενέργειας, όταν υπάρχει περίσσεια και µετέπειτα χρήση, όταν δεν υπάρχει
αξιοποιήσιµο αιολικό δυναµικό ή ηλιακή ακτινοβολία.
Η εξέλιξη των ηλιακών κυττάρων
1η γενιά ηλιακών κυττάρων
(συσκευές µονής-ένωσης P-N)
κατασκευασµένες από κρυσταλλικό πυρίτιο – crystalline cells
2η γενιά ηλιακών κυττάρων
Λεπτής µεµβράνης κυψέλες σε φύλλα από γυαλί ή σε κεραµικά – thin film
cells
3η γενιά ηλιακών κυττάρων
Ευαισθητοποιηµένα από τη βαφή ηλιακά κύτταρα – Dye-Sensitized Solar Cell
(DSSC)
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Καινοτόµα υλικά που µιµούνται τη φωτοσύνθεση µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε κελύφη κτιρίων, όπως:
 DSSC - Ευαισθητοποιηµένα από τη βαφή ηλιακά κύτταρα
 Power Plastic υλικά
 Μοριακά σφουγγάρια που δεσµεύουν διοξείδιο του άνθρακα
Τα παραπάνω υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον µιας και:
 Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, ή
 ∆εσµεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και λειτουργούν σαν φίλτρα.
Αν και βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο είναι πολύ κοντά στην εµπορική
εφαρµογή τους και δειλά-δειλά αρχίζουν να κάνουν την εµφάνισή τους.
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