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Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι
Υπουργείων και δηµοσίων φορέων, εκπρόσωποι
του ακαδηµαϊκού χώρου, εκπρόσωποι
επιχειρήσεων µε πρωτοποριακά και καινοτόµα
προϊόντα στον τοµέα της ενέργειας,
συγκεντρώνονται σε µία ηµερίδα για να συζητήσουν
θέµατα που αφορούν την ενέργεια και το κτίριο,
µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών και των
υπηρεσιών.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆ΑXOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΗΜΕΡΙ∆Α || ενέργεια και κτίριο

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ HELEXPO

Ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

p

Νοµικό - Οικονοµικό - Τεχνικό - ∆ιοικητικό πλαίσιο

Εξοικονόµηση ενέργειας (σε σχέση µε τα κτίρια)_Ενεργειακά κουφώµατα_Θερµοµονωτικά υλικά

Παραγωγή ενέργειας (σε σχέση µε τα κτίρια)_Γεωθερµία_Φωτοβολταϊκά

Σχεδιασµός για την εξοικονόµηση ενέργειας_Αρχές σχεδιασµού_Εργαλεία σχεδιασµού

∆ιαχείριση για την εξοικονόµηση ενέργειας_Συστήµατα διαχείρισης_Οφέλη από τη διαχείριση

Γ
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Econ3

Τετραµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

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

Έκδοση - Ιδιοκτησία: Σοφία Τσογκλή
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης: Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης: Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης

Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου

Φιλίτσα Τσουλή
Χριστίνα Πατσιά

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Μάριος Ζαχαριάδης

ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.800
e-mail: profil@profilnet.gr

∆ιεύθυνση Έκδοσης: Γιώργος Γαζεπίδης
Υπεύθυνος Παραγωγής: Μιχάλης Σπυρόπουλος
Τµήµα Marketing: Κατερίνα Γαζεπίδου

Μαίρη Μπαρµπούνη
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη

Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Λάµπρος Κούκουνας

Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Κατερίνα Λιάπη
Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

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

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τµήµα Αρχιτεκτόνων

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

NOVENTA - CAPAROL

ADLER

D.G.K. PELLACHROM

µπµ∂Ãƒøª
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24
26
28
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MED ECO-QUARTIERS
µπø™πª∂™ ¶√§∂π™ ∫∞π ∆√¶π∫∏ ¢π∞∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

SMA
∏ ∫∞∆∞™∫∂À∏ ∆√À ª∂°∞§À∆∂ƒ√À ¶∞ƒ∫√À ∏§π∞∫ø¡ ª∂∆∞∆ƒ√¶ø¡

INFO QUEST
∞¢∂π¢√∆∏™∂π™ ºø∆√µ√§∆∞´∫∏™ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏™

MED ECO-QUARTIERS
∏ Ã∞ƒ∆∞ °π∞ ∆π™ √π∫√°∂π∆√¡π∂™ ∆∏™ ª∂™√°∂π√À

µπ√∫§πª∞∆π∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏
BUILDING GREEN EXPO 2008

INTERSOLAR 2008

À∞§√¶∂∆∞™ª∞∆∞
∂º∞ƒª√°∏ ∆∏™ £∂øƒπ∞™ ∆ø¡ ∆∂Ã¡π∫ø¡ ¡∂Àƒø¡π∫ø¡ ¢π∫∆Àø¡

FINSTRAL
∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∏™ ™∆∏¡ √π∫√¢√ª∏ 2008

√π∫√¶√§π™ 2008
µƒ∞µ∂π∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ∂À∞π™£∏™π∞™

∂∫£∂™∏ ™À°Ãƒ√¡√ ∫∆π™ª∞

∞∫√À™∆π∫∏ 2008

2Ë ¶∞¡∂¶π™∏ªπ∞∫∏ ∏ª∂ƒπ¢∞

∫∞¶∂
∂£¡π∫√ ™À¡∆√¡π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√

∞ºπ∂ƒøª∞ Ãƒøª∞∆∞

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

60
60
62
64
66
70
72
74
76
80
82
84
86
88
92
94

AID ENGINEERING LTD

HELIOSRES

TSIALOS

ARVIS SOLAR

TEKTO HELLAS

BP SOLAR

REHAU

CONERGY ∂¶∂

REHAU

¢π∞£∂ƒªπ∫∏

ALEO

POLYKEM

JUB

ECO ENERGEIA

JUB

BIOACTION

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏

98
108
114
116
124

∆∞ ª¶∞§∫√¡π∞ ∫∞π √ ƒ√§√™ ∆√À™
™∆∏¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞ ∆ø¡ ∫∆πƒπø¡

∞µ∞£∏™ °∂ø£∂ƒªπ∞ - ∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

∆∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∂π¡∞π ∂¡∞ ª∂™√ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∫∞£∞ƒ∏™ ∫∞π
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∞ ºπ§π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

√π∫√§√°π∫∞ À§π∫∞ ∫∞π ∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆√À™ ™∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∞°√ƒ∞

£∂ƒª√ª√¡ø™∏ ∫∆πƒπ∞∫√À ∫∂§Àº√À™ ∫∞π ¶√π√∆∏∆∞ ∂™ø∆∂ƒπ∫√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™

άρθρο: Νικόλαος Παπαµανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης

άρθρο: Νικόλαος Ψαρράς, Μελετητής συστηµάτων Eξοικονόµησης Eνέργειας της Aid Engineering

άρθρο: Αντώνης Παπαδάκης, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

άρθρο: ∆ήµητρα Σιατίτσα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

άρθρο: Χαδιαράκου Στέλλα, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνη R&D – FIBRAN A.E.
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Σε µια εποχή που η περιβαλλοντική ευαισθησία γίνεται ιδιαίτερα έντονη,

σε µια εποχή που η περιβαλλοντική δόµηση αποκτά περισσότερους

οπαδούς, σε µια εποχή που η επιλογή υλικών συµβατών µε

το περιβάλλον γίνεται επιτακτική ανάγκη, σε αυτή την εποχή

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

οικολογική δόµηση.

Σε αυτό το φθινοπωρινό τεύχος θα βρείτε το αφιέρωµα στα οικολογικά

χρώµατα και θα διαβάσετε τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας αλλά

και θα ανακαλύψετε, στην ενότητα νέα προϊόντα, υλικά οικολογικά που

θα σας εξασφαλίσουν ποιότητα διαβίωσης στους χώρους σας.

Κλείνοντας θέλουµε να απευθύνουµε µια ανοιχτή πρόσκληση στην

ηµερίδα που διοργανώνει το περιοδικό στις εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς

Έκθεσης Θεσσαλονίκης την περίοδο λειτουργίας της.

Στις 9 Σεπτέµβριου, για πρώτη φορά Ακαδηµαϊκοί, Κυβέρνηση και

εκπρόσωποι της αγοράς θα συζητήσουν για τα πλεονεκτήµατα και τους

τοµείς εφαρµογής της οικολογικής και ενεργειακής δόµησης.

Καλό ∆ιάβασµα,

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 3
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

� ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
� ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008
� ∆Â‡¯Ô˜ 3_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ // ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ //
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ // ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ // ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∞ºπ∂ƒøª∞ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ





12 ÙÂ‡¯Ô˜ 3 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

∂π¢∏™∂π™

MED ECO-QUARTIERS
µπø™πª∂™ ¶√§∂π™ ∫∞π

∆√¶π∫∏ ¢π∞∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Το Έργο "Med Eco-Quartiers":
µια γόνιµη εµπειρία διαπεριφεριακής συνεργασίας για θέµατα

αστικού περιβάλλοντος και βιώσιµης (πολεο)δόµησης

Το Έργο «Med Eco-Quartiers», που υλοποιήθηκε από την χρονική περίοδο Ιούνιος 2006
- Μάιος 2008, είχε ως επίκεντρο την ανταλλαγή εµπειρίας µεταξύ πόλεων της
Μεσογείου για την πολεοδόµηση περιοχών κατοικίας που να πληρούν οικολογικά
πρότυπα.
Στο διακρατικό εταιρικό σχήµα ένωσαν οι δυνάµεις τους ∆ήµοι (Pezenas-Γαλλία,
Faenza- Ιταλία, Dos Hermanas-Ισπανία, Ελευσίνα), κέντρα έρευνας και κατάρτισης
όπως Néopolis, Afnor (Γαλλία) Fundación Laboral de la Construcción de Andalucia
(Ισπανία), DICAT-Universita degli Studi di Genova (Ιταλία) αλλά και από την Ελλάδα το
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας.

Στο πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν δράσεις όπως:
• έρευνα και ανάλυση της πολεοδοµικών δεδοµένων στις πόλεις αναφοράς
• διατύπωση και εφαρµογή κοινών πολεοδοµικών µεθόδων για την εξοικονόµηση

φυσικών πόρων σε νέους οικισµούς
• ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της αυτοδιοίκησης, των ειδικών του χώρου, και

του ευρύτερου κοινού
Κοινός στόχος των δραστηριοτήτων ήταν τα αποτελέσµατα του έργου να συµβάλλουν
στη διάδοση των σχετικών εργαλείων και της τεχνογνωσίας, και η διάδοση της
εφαρµογής οικολογικότερων πρακτικών για τη δόµηση οικισµών στις πόλεις της
Μεσογείου.

Η υλοποίηση των δράσεων του Έργου “Med Eco-Quartiers” υποστηρίχθηκε από την
Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC / ΕΤΠΑ.
Το διεθνές συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο του καταµερισµού εργασίας του έργου, το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
ανέλαβε τη διοργάνωση στην Αθήνα του διεθνούς συνεδρίου παρουσίασης και
διάδοσης των αποτελεσµάτων του προγράµατος.
Έτσι, το διεθνές συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο: Βιώσιµες πόλεις και
τοπική διακυβέρνηση" πραγµατοποιήθηκε στις 17-18 Απριλίου 2008 µε κύριο σκοπό
να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για να παρουσιασθούν και να συζητηθούν –σε υψηλό
επίπεδο– τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δοµηµένο περιβάλλον στα αστικά
κέντρα και οι σχετικές πολιτικές που προτείνονται ή και εφαρµόζονται σε τοπικό
επίπεδο. Επίσης, κατά τη διοργάνωση του συνεδρίου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην
ανταλλαγή εφαρµοσµένης εµπειρίας αλλά και τη δικτύωση και περαιτέρω συνεργασία
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
πολιτικών για τη βιώσιµη πόλη.
Το συνέδριο είχε µεγάλη απήχηση και συγκέντρωσε συνολικά 300 περίπου
συµµετέχοντες, εκπροσώπους από το χώρο της αυτοδιοίκησης, των πανεπιστηµίων,
των επαγγελµατικών επιµελητηρίων, µη κυβερνητικών οργανισµών, καθώς και
πανεπιστηµιακούς, ερευνητές, ειδικούς, επαγγελµατίες από το χώρο του σχεδιασµού
και των κατασκευών, αρχιτέκτονες, φοιτητές - από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σηµαντικό αποτέλεσµα του συνεδρίου, αλλά και συνολικά του έργου, είναι η ίδρυση
ενός µόνιµου δικτύου συνεργαζόµενων φορέων, (αυτοδιοίκηση, οργανισµοί
κοινωνικής κατοικίας, κέντρα έρευνας και κατάρτισης, ΜΚΟ, επιχειρήσεις του
κατασκευαστικού κλάδου), σε Ευρω-Μεσογειακό επίπεδο, που θα προωθεί
συστηµατικά τις Οικολογικές Γειτονιές στη Μεσόγειο, τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού και
πολιτικών, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής.
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Αξίζει να σηµειωθεί πως, στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγµατοποιήθηκαν επίσης
οργανωµένες επισκέψεις και ξεναγήσεις των ενδιαφερόµενων συνέδρων σε σηµεία
περιβαλλοντικού και οικιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο, το
∆ήµο Αιγάλεω, την Ελευσίνα, ενώ παράλληλα, στο συνεδριακό χώρο, παρουσιάστηκε η
έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Πόλη και Περιβάλλον» που δηµιούργησαν σπουδαστές
του εκπαιδευτικού οµίλου AKTO – Art & Design.
Πρέπει να επισηµάνουµε πως πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης
έπαιξε το γεγονός πως το συνέδριο έλαβε χώρα µε την υποστήριξη του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων
και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής.

Τα «εργαλεία» του έργου “Med Eco-Quartiers”
Από τους αρχικούς στόχους του προγράµµατος ήταν η παραγωγή κάποιων εργαλείων
καθοδήγησης και/ή αξιολόγησης οικοδοµικών έργων, σε πολεοδοµική ή απλά κτιριακή
κλίµακα, µε βάση τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια που έθεσε το
πρόγραµµα ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισµό ενός έργου, µιας γειτονιάς ή µιας
πόλης ως "οίκο-γειτονιά".

Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται αρχικά στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλους δηµόσιους φορείς που αναλαµβάνουν την συνολική διαχείριση τέτοιων έργων
(όπως ο ΟΕΚ στην Ελλάδα) αλλά φιλοδοξούν να πετύχουν και µια πιο γενική
απεύθυνση προς το σύνολο των κατασκευαστών ή άλλων εµπλεκόµενων µε την
πολεοδοµική ή κατασκευαστική πρακτική.

Έτσι είναι γραµµένα σε σχετικά απλοποιηµένη γλώσσα και η εφαρµογή είναι άµεσα
προσβάσιµη από την ιστοσελίδα του προγράµµατος υπό µορφή ερωτηµατολογίου που
συµπληρώνεται επί τόπου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προκύπτουν άµεσα από
τις απαντήσεις και εκτιµούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου (υπάρχοντος ή
µελλούµενου). Εκτός από την αξιολόγηση τα εργαλεία αυτά µπορούν να χρησιµεύσουν
ως οδηγός στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα βήµατα και όλες οι
παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα τέτοιο έργο.

Κατά τις εργασίες του προγράµµατος αποφασίστηκε η ανάπτυξη δύο ξεχωριστών
εργαλείων που θα αφορούν διαφορετικές κλίµακες και φάσεις της εξέλιξης ενός
τέτοιου έργου. Το πρώτο εργαλείο ονοµάστηκε "Οίκο-πολεοδοµία"
(Med Eco-Urbanisme) και αφορά τα ζητήµατα διαχειριστική και την πολεοδοµική
κλίµακα του έργου, ενώ το δεύτερο ονοµάστηκε "Οίκο-κατασκευασιµότητα"
(Med Eco-Constructibilité) και σχετίζεται περισσότερο µε τα τεχνικά ζητήµατα ενός
οικοδοµικού έργου σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και λειτουργίας του.

Το εργαλείο "Οίκο-πολεοδοµία" θέτει έξι στόχους που αφορούν την βιώσιµη πόλη:
1. ∆ιακυβέρνηση και οργάνωση
2. Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
3. Φυσική και αρχαιολογική κληρονοµιά
4. Περιορισµός της αστικής εξάπλωσης
5. Τοπικές υπηρεσίες
6. Μεσογειακά φυσικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά

Χάρης Κωνσταντάτος,

Συντονιστής προγράµµατος,

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

∆ήµητρα Σιατίτσα,

Αρχιτέκτονας Μηχανικός,

συνεργάτης ∆ίκτυο

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
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Αξιολογούνται αρχικά ο τρόπος λήψης αποφάσεων, το σύστηµα διαχείρισης και
οργάνωσης, η συµµετοχή των κατοίκων και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων.
Απαραίτητη σε αυτό το στάδιο είναι η ανάπτυξη µιας επικοινωνιακής πολιτικής
ενηµέρωσης των πολιτών και η συγκρότηση ενός πεδίου δηµόσιου διάλογου και
διαβούλευσης.
Τα ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της γειτονιάς έχουν
να κάνουν µε τις προσπάθειες κοινωνικής ανάµειξης, δηµιουργίας προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη νέων τοπικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων καθώς και την διοίκηση της
γειτονιάς σε τοπικό επίπεδο.
Το επόµενο κριτήριο αφορά την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης στρατηγικής για τον
εντοπισµό, την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του τόπου,
των σηµαντικών οικοσυστηµάτων και φυσικών τοπίων καθώς και των αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής.
Στη συνέχεια, ο έλεγχος και προγραµµατισµός της αστικής εξάπλωσης αφορά τον
έλεγχο των πραγµατικών αναγκών, την εφαρµογή πυκνών αστικών τυπολογιών κατά τα
µεσογειακά πρότυπα, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της µίξης των
κοινωνικών στρωµάτων των κατοίκων.
Οι τοπικές υπηρεσίες αναφέρονται σε ζητήµατα µεταφορών (ανάπτυξη εναλλακτικών
µέσων µαζικής µεταφοράς) και προσβάσιµοτητας, ζητήµατα εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου και εξοικονόµησης ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων όπως το νερό.
Τέλος, η ανάδειξη και ενσωµάτωση στα έργα των ιδιαίτερων και ξεχωριστών φυσικών
και κλιµατικών χαρακτηριστικών της λεκάνης της Μεσογείου είναι κεντρική
παράµετρος του προγράµµατος όπως φαίνεται και από τον τίτλο.

Το εργαλείο "Οίκο-κατασκευασιµότητα" που αφορά την κλίµακα της κατασκευής
προτείνει δώδεκα κριτήρια που χαρακτηρίζουν την βιώσιµη/οικολογική δόµηση. Τα
κριτήρια αυτά είναι ποσοτικοποιήσιµα µε ένα σύστηµα καταµέτρησης πόντων που
προκύπτουν από το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο (ένα για κάθε κατηγορία).
Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών ζητηµάτων ενδιαφέρει η διατήρηση των φυσικών
πόρων, ο περιορισµός της ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων και ο περιορισµός
των κινδύνων. Στα κοινωνικά ζητήµατα εξετάζονται η επίτευξη θερµικής άνεσης, η
προστασία της υγείας, ο πολιτισµός, η κληρονοµιά και η ενσωµάτωση των κατοίκων,
τόσο κατά την χρήση (για άτοµα µε ειδικές ανάγκες) όσο και κατά τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Σχετικά µε τα οικονοµικά ζητήµατα εξετάζονται κριτήρια
πρόβλεψης της βιωσιµότητας του έργου (η ποιότητα της κατασκευής, η συντήρηση και
διατήρηση του έργου), ενδιαφέρει επίσης το συνολικό κόστος του έργου (το κόστος
αγοράς της γης, την τελική ενεργειακή απόδοση και τις δυνατότητες εξοικονόµησης
ενέργειας). Έχει σηµασία η ανάπτυξη και εκµετάλλευση των τοπικών δικτύων και
υπηρεσιών, η χρήση τοπικά παραγόµενων προϊόντων και η τοπική ανακύκλωση των
απορριµµάτων. Τέλος µια παράµετρος που αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες
σχετίζεται µε την οικολογική διαχείριση της οικοδοµής κατά την διάρκεια της
κατασκευής (ο περιορισµός των ρύπων και του θορύβου, η διαχείριση των αποβλήτων,
ο περιορισµός των περιβαλλοντικών κινδύνων).
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Η SMA κατασκευάζει στο Kassel το µεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών
µετατροπέων στον κόσµο.

Η εταιρία SMA Technologie AG, πρωτοπόρος στην αγορά των ηλιακών µετατροπέων,
αναµένει και αυτή τη χρονιά σηµαντική ανάπτυξη. Προκειµένου να ανταποκριθεί στην
αυξανόµενη ζήτηση, η SMA σχεδιάζει την επέκταση των εγκαταστάσεων κατασκευής
της: Πολύ κοντά στη σηµερινή κύρια έδρα της εταιρίας στο Niestetal της Γερµανίας,
πρόκειται να κατασκευαστεί η µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής ηλιακών µετατροπέων
στον κόσµο. To εργοστάσιο παραγωγής µεγέθους περίπου 15.000 τετραγωνικών
µέτρων θα προσφέρει 1000 νέες θέσεις εργασίας και οι εκποµπές της σε διοξείδιο του
άνθρακα (CO2) θα είναι µηδενικές.

Με την προγραµµατισµένη για το 2008, κατασκευή της µεγαλύτερης µονάδας
παραγωγής ηλιακών µετατροπέων στον κόσµο, η SMA Technologie AG επιθυµεί να
αξιοποιήσει τις θετικές προβλέψεις των επόµενων ετών: «Η ζήτηση των µετατροπέων
της SMA αυξάνεται σταθερά. Όλα λοιπόν δείχνουν ανάπτυξη. Η επέκταση των
µονάδων παραγωγής µας αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα ώστε να βελτιώσουµε ακόµη
περισσότερο την ανταγωνιστικότητά µας στην παγκόσµια αγορά», δηλώνει ο
εκπρόσωπος του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας κύριος Günther Cramer
αναφερόµενος στην κατασκευή της µονάδας. Με τον βελτιστοποιηµένο σχεδιασµό της
υπερσύγχρονης µονάδας παραγωγής η εταιρεία θα είναι σε θέση να µειώσει ακόµη
περισσότερο το κόστος κατασκευής: Στόχος είναι η απασχόληση έως 1000 νέων
συνεργατών στην τελική φάση ολοκλήρωσης της µονάδας παραγωγής ηλιακών
µετατροπέων. Πέρσι µόνο η SMA αύξησε τον αριθµό των συνεργατών της κατά 500,
φθάνοντας στους συνολικά 1.750.

Πρωτοποριακό βιοµηχανικό κτίριο χωρίς εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η µονάδα παραγωγής, έκτασης περίπου 15.000 τετραγωνικών µέτρων, θα θέσει
εντελώς νέα µέτρα και σταθµά και στον τοµέα της αποδοτικότητας των βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων: «Το κτίριο της µονάδας κατασκευής δεν θα εκπέµπει καθόλου
διοξείδιο του άνθρακα και θα διαθέτει σχεδόν αυτόνοµη ενεργειακή τροφοδοσία. Η
ενεργειακή αυτονοµία επιτυγχάνεται χάρη στην ειδικά κατασκευασµένη εξωτερική
πλευρά του κτιρίου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας, µε τη µεγάλη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος πολλών Megawatt στην οροφή του, καθώς και µε
µια κεντρική µονάδα παραγωγής θερµότητας που λειτουργεί µε βιοκαύσιµο. Για την
καλύτερη κατανόηση των µεγεθών αναφέρεται, όπως δηλώνει και ο εκπρόσωπος του
διοικητικού συµβουλίου της SMA κ. Günther Cramer, ότι «η νέα µονάδα παραγωγής θα
έχει τρεις φορές µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα από τις σηµερινές µας
δυνατότητες».
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Στο χώρο της εµπορίας, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων εισέρχεται η Info-Quest, µέσω της νεο-ιδρυθείσας θυγατρικής εταιρίας
Quest Solar. Η Quest Solar προσφέρει, σε συνεργασία µε µελετητικά γραφεία,
επιλεγµένους παραγωγούς φωτοβολταϊκών προϊόντων και εταιρίες-εγκαταστάτες, ανά
την Ελλάδα, τη δυνατότητα "Ολοκληρωµένης Λύσης" στον επενδυτή που έχει πλέον
λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης.

Η Quest Solar συνεργάζεται επίσης µε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να
εξασφαλίζει την προµήθεια του εισαγόµενου εξοπλισµού, την ασφάλειά του, καθώς
και την αναγκαία πιστοποίηση της εγκατάστασης µέχρι να ολοκληρωθεί η εκταµίευση
από την τράπεζα. H Quest Solar, µέσω της ολοκληρωµένης λύσης αναλαµβάνει
παράλληλα την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης για την πρώτη 10ετία
λειτουργίας.

2. Εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ενώ έχει δοθεί το µεγαλύτερο µέρος της διαθέσιµης ισχύος των εξαιρέσεων αδειών
για το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, µε αργούς ρυθµούς εξελίσσεται η έγκριση των
αιτήσεων εξαίρεσης για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά και των αιτήσεων αδειών
παραγωγής από την ΡΑΕ. Πιο συγκεκριµένα για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής έως την
20/5/2008 σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΡΑΕ η κατάσταση παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Aιτήσεις εξαιρέσεων αδειών και εγκεκριµένη ισχύς ανά περιφέρεια για φωτοβολταϊκά
έργα από 20KW έως 150KW:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ (MW)

ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΩΣ ΤΗΝ
20/5/2008

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ
15/2/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 14,5 14,1 33,5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 24,5 22,7 63,7

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12 7,1 28

ΗΠΕΙΡΟΥ 5,2 5,2 19,8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16,02 10,6 45

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 18 13,7 46,6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 17,06 14,1 37,2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 36,6 26,6 94,5

ΑΤΤΙΚΗΣ 10,92 6,8 13,7

ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,5 2,3 6,4

ΚΡΗΤΗ 52,5 180,6

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 46,7 145,8

ΣΥΝΟΛΟ : 258,5 123,2 714,8

Τα νέα αυτής της σελίδας

προέρχονται από το

newsletter της ΑΤΛΑΝΤΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, εταιρίας

εξειδικευµένης στην παροχή

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

και επιχειρηµατικών

συµβουλών.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

(www.atlantisresearch.gr)

διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία

στην εκπόνηση

επιχειρηµατικών σχεδίων και

τεχνικοοικονοµικών µελετών

για χρηµατοδότηση

επιχειρήσεων από τον

αναπτυξιακό Νόµο,

αναλαµβάνει παράλληλα και

όλες τις διαδικασίες

αδειοδότησης για παραγωγή,

εγκατάσταση και λειτουργία

Φ/Β σταθµών.
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Σηµειώνεται ότι για τις περισσότερες περιφέρειες οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί ξεπερνούν την προβλεπόµενη για το
2007 και για το 2008 συνολική προς έγκριση ισχύ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 που
αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα ξεπερνούσαν αυτό το όριο. Στην παρούσα φάση αξιολογούνται και εγκρίνονται οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά την 13/4/2007 των περιφερειών, που δεν έχουν καλύψει τον στόχο του 2008
(Θεσσαλονίκης, Αττικής, ∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) καθώς επίσης και οι αιτήσεις για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά.

Για το Ηπειρωτικό επίσης ∆ίκτυο αναστέλλεται πλήρως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση εξαίρεσης από την
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς από την 15η Φεβρουαρίου 2008.

Για τις άδειες παραγωγής έχει επίσης ανασταλεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων µε τελευταίο κύκλο υποβολής τον Φεβρουάριο
του 2008. Μέχρι τώρα υποβλήθηκαν 1300 αιτήσεις συνολικής ισχύος 3.042 MW για διατιθέµενη ισχύ 345 MW. Έχουν εκδοθεί
συνολικά 34 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 84 περίπου MW εκ των οποίων οι 2, ισχύος 50 MW ανήκουν στην εταιρία
Αρκαδικός Ήλιος και βρίσκονται στην Μεγαλόπολη. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως την 13/4/2007 βρίσκονται στο τελικό στάδιο
αξιολόγησης ενώ έχει αρχίσει η εξέταση των αιτήσεων του 1ου κύκλου (1-10 Ιουνίου 2007). Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη
διαδικασία προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 , µετά οι αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής κ.ο.κ.

Για τα νησιά παρατηρήθηκε επίσης πολύ µεγάλο ενδιαφέρον µε υπερκάλυψη της προς αδειοδότηση ισχύος αυτών, οπότε
αναµένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για τον προσδιορισµό του επιµερισµού της ισχύος αυτών.
Πρακτικά οι µόνες δυνατότητες που έχουν αποµείνει για κάποιον επενδυτή που επιθυµεί να ξεκινήσει σήµερα τις
διαδικασίες αδειοδότησης είναι οι επενδύσεις των έργων έως 20 kw και των έργων στα ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για τα
οποία αναµένεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τέλος σχετικά µε την δυνατότητα µεταβίβασης τονίζεται ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα:
Επιτρέπεται η µεταβίβαση αδειών παραγωγής σύµφωνα µε τον κανονισµό αδειών παραγωγής (άρθρο 40 και άρθρο 41).
∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση της εξαίρεσης µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Ν 3587/2007.
Για αιτήσεις εξαιρέσεων που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα πριν από την 10/7/2007 η ΡΑΕ εξετάζει την µεταβίβαση των
εξαιρέσεων αυτών σε νοµικά πρόσωπα για την διευκόλυνση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
Ωστόσο, παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα µεταβίβασης µεριδίων εταιρειών που έχουν εξαιρέσεις αδειών.

3. Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από τον
τροποποιηµένο αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.

Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 40% για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια και έως 60% από άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ανάλογα µε
την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Βασικό στοιχείο για την επιλεξιµότητα του επενδυτικού σχεδίου είναι η άριστη τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας
συµµετοχής που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του προϋπολογισµού του έργου. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να
προσέξουν ιδιαίτερα το σηµείο αυτό γιατί θα αποτελέσει την κυριότερη αιτία πιθανής απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Επιπλέον η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε την πρωτοποριακή υπηρεσία του
e-Consulting της αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής
επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του
e-Consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο, φωτοβολταϊκά, επιδότηση ή χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής πρότασης,
στο σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Καθώς για την υποβολή µιας επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόµο απαιτούνται και κάποιες άλλες άδειες και
εγκρίσεις (πχ περιβαλλοντικοί όροι, άδεια ή εξαίρεση άδειας, όροι σύνδεσης µε την ∆ΕΗ, άδεια εγκατάστασης),
η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποστήριξη των πελατών της στις γραφειοκρατικές διαδικασίες
αδειοδότησης που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στον αναπτυξιακό.

Τα συµβασιοποιηµένα έργα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα φωτοβολταϊκά είναι:
· 20 έργα µε άδεια παραγωγής ισχύος 24,55MW
· 69 έργα µε εξαίρεση άδειας ισχύος 7,25MW
· 8 έργα κάτω των 20KW ισχύος 0,16MW

Σύνολο έργων : 97, ισχύος : 31,96MW εκ των οποίων:
· 59 βρίσκονται σε αναµονή έγκρισης από την ΡΑΕ
· 19 βρίσκονται σε αναµονή από ∆ΕΗ ή Περιβαλλοντικά
· 18 έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου
· 1 έχει εγκριθεί και από τον αναπτυξιακό
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ª∂ ¶ƒ√°ƒ∞ªªA INTERREG III

Οικονοµια
1) Μεγάλες ευκαιρίες χρηµατοδότησης 50% για προϋπολογισµό έως 250.000 για
επιχειρήσεις στους τοµείς µεταποίησης και τριτογενή τοµέα (πλην τουρισµού) που
έχουν συναλλαγές µε Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, και Κύπρο.
Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα INTERREG III για Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM και Κύπρο
µε έναρξη υποβολής αιτήσεων την 10 Απριλίου και ποσοστό χρηµατοδότησης 50% για
προϋπολογισµό από 20.000,00 € - 250.000,00 €.

∆ικαιούχοι είναι:
• Οι επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές µε τις παραπάνω χώρες από 5 % του τζίρου

τους σε εισαγωγές ή / και εξαγωγές.
• Είναι µικρές ή µεσαίες (έως 50.000.000,00 € και λιγότερο από 250 άτοµα προσωπικό)
• ∆ραστηριοποιείται στον τριτογενή (εµπόριο, υπηρεσίες πλην τουρισµού) τοµέα ή

στον τοµέα της µεταποίησης.
• Έχουν συµπληρώσει µία (1) πλήρη δωδεκάµηνη και κλεισµένη διαχειριστική χρήση
• Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και λειτουργούν µε τη νοµική µορφή της

ατοµικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται είναι:
• Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
• Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
• Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις

ανάγκες της µονάδας
• Συστήµατα αυτοµατοποίησης
• ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας
• Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
• ∆απάνες προώθησης
Προσοχή: δεν επιχορηγούνται κτιριακές δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η επενδυτική πρόταση πρέπει να υλοποιηθεί εντός των ορίων των επιλέξιµων
περιοχών εφαρµογής των προγραµµάτων του παρακάτω πίνακα:

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα είναι από 10 Απριλίου - 9 Μαΐου.

Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος σε Τράπεζα,
που θα περιλαµβάνει την αίτηση υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές
προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη
εµπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100%
επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.

Για να ενηµερωθείτε εάν είστε επιλέξιµοι συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα µας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΟΜΟΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΛΛΑ∆Α –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ

20.500.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3.250.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α – Π.Γ.∆.Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.000.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ,
ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

5.000.000,00 €
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Η "Χάρτα για τις Οικο-Γειτονιές της Μεσογειου" είναι ένα κείµενο θέσεων και στόχων
που διαµορφώθηκε µέσα από τη συνεργασία πολλών φορέων στο πλαίσιο του έργου
"Med Eco-Quartiers".
Η επίσηµη παρουσίασή της πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής 18
Απριλίου 2008, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη
Μεσόγειο" που διοργάνωσε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στην Αθήνα.

Η Χάρτα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και την ιδρυτική πράξη, την κοινή διακήρυξη του
νέου διεθνούς Ευρω-Μεσογειακού δικτύου "Οικο-Γειτονιές της Μεσογείου" στο οποίο
συµµετέχουν ήδη φορείς της αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ινστιτούτα, επαγγελµατικές
ενώσεις και ΜΚΟ από πολλές χώρες της Ευρωµεσογειακής ζώνης.

Οι πρώτοι φορείς που υπέγραψαν στην Αθήνα τη "Χάρτα για τις Οικο-Γειτονιές της
Μεσογείου" είναι: οι ∆ήµοι Πεζένας (Γαλλία), Φαέντζα (Ιταλία), Ελευσίνας, Ν. Σµύρνης,
∆ιονύσου (Ελλάδα), το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Πανεπιστήµιο της Genova/Τµήµα
Μηχανικών DICAT, το Πανεπιστήµιο Chieti Pescara (Ιταλία), το κέντρο έρευνας και
κατάρτισης NEOPOLIS (Γαλλία), το Πολυτεχνείο της Καταλονίας, η Συµµαχία των
Ευρωπαϊκών Πόλεων του Πολιτισµού (AVEK), το Εµπορικό Επιµελητήριο της
Περιφέρειας Drome (Γαλλία), η Ιταλική Οµοσπονδία για την Κοινωνική Κατοικία
(FEDERCASA), η Οµάδα Εργασίας «Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κοινωνικής Κατοικίας (CECODHAS), o Οργανισµός για την Ποιότητα της
Κατοικίας της Κυβέρνησης της Καταλονίας και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
(Ελλάδα).

Στο µέλλον, τη "Χάρτα για τις Οικο-Γειτονιές της Μεσογείου" αναµένεται να
υπογράψουν δήµοι, πανεπιστήµια, οργανισµοί κατασκευής και παροχής κατοικίας, µη
κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελµατικές ενώσεις. Ήδη έχει οριστεί συνάντηση
των συµµετεχόντων και ενδιαφερόµενων φορέων στις 26-27 Σεπτεµβρίου στην
Φαέντζα της Ιταλίας.
Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα λειτουργήσει ως το εθνικό σηµείο αναφοράς, για να
προωθηθεί η Χάρτα και το ∆ίκτυο "Οικο-Γειτονιές της Μεσογείου" σε εθνικό επίπεδο,
ενώ θα συµβάλλει ενεργά και στην επέκτασή του και σε άλλες µεσογειακές χώρες.

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ

ΓΓιιαα  µµιιαα  µµεεσσοογγεειιαακκήή  ββιιώώσσιιµµηη  πποολλεεοοδδοοµµίίαα,,  µµεε  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  γγεειιττοοννιιάά
Οι περιοχές της Μεσογείου, ευάλωτες στην κλιµατική αλλαγή και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, έχουν ανάγκη επειγόντως µιας βιώσιµης και οργανωµένης
πολεοδοµίας για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος.
Οι πόλεις της Μεσογείου υπήρξαν για χιλιετίες λίκνα πολλών πολιτισµών. Απέναντι στις
νέες προκλήσεις, η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική διατηρούν έναν ουσιαστικό ρόλο:
να µετατρέψουν τις πόλεις του αύριο σε πρότυπα κέντρα βιώσιµων πρακτικών
συνύπαρξης γύρω από τη Μεσόγειο.
Η κάλυψη των εδαφών πρέπει να γίνεται µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο: ο αστικός, ο
αγροτικός και ο δασικός τοµέας θα αντιµετωπίζονται ως ένα ζωντανό και
αλληλοεξαρτώµενο σύνολο.
Η κλίµακα της γειτονιάς µοιάζει να είναι µια σηµαντική µονάδα, τόσο για το σχεδιασµό
όσο και για την πρακτική: οργανικά ενσωµατωµένη στον αστικό ιστό, η γειτονιά είναι
στην ουσία το πιο προσιτό επίπεδο της πόλης για τη ζωή των κατοίκων, τόπος
συγκέντρωσης της οικογενειακής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής.
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22..  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ

Γνώση για µια καλύτερη δράση
• Αναπτύσσουµε τα σχέδια πόλης µέσα από τη σύγκριση των πιθανών διαφορετικών 

εναλλακτικών σεναρίων, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια δηµόσιας ωφέλειας, 
πολιτισµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικονοµικής 
βιωσιµότητας.

• Προσδιορίζουµε ένα συνολικό σχέδιο για την πόλη που µπορεί να εφαρµοστεί µε 
έναν ολοκληρωµένο και εξελικτικό τρόπο.

Μια ελεγχόµενη πολεοδοµία
• Προτείνουµε ένα µακροπρόθεσµο όραµα για την πόλη, σε συµφωνία µε τους 

κατοίκους και το σύνολο των διαφόρων κοινωνικών εταίρων.
• Συγκροτούµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης και προγραµµατισµού που 

να είναι διαφανές και προσαρµοσµένο στις τοπικές ανάγκες.

Μια βιώσιµη πόλη
• ∆ιατηρούµε την πυκνότητα της πόλης, ώστε να αποφευχθεί η επέκταση που 

καταβροχθίζει τον περιαστικό χώρο και απαιτεί νέα δίκτυα υποδοµών, επινοούµε 
πολεοδοµικές µορφές προσαρµοσµένες στις καινούργιες ανάγκες των κατοίκων 
και φροντίζουµε την βλάστηση και την πρόσβαση στη φύση, ως ουσιαστικό 
στοιχείο για την ποιότητα της ζωής στην πόλη.

- Συσχετίζουµε την παραδοσιακή τεχνογνωσία και τα τοπικά υλικά µε τις καινοτόµες 
τεχνολογίες.

- Εντοπίζουµε, προστατεύουµε και αξιοποιούµε την πολιτιστική και φυσική 
κληρονοµιά δίνοντάς της την θέση που της αξίζει σε ένα µεταλλασσόµενο αστικό 
τοπίο.

- Αλλάζουµε τα µοντέλα παραγωγής και χρήσης των δοµικών υλικών ώστε να 
µειώσουµε την κατανάλωση και τη ρύπανση.

- Φροντίζουµε τα ποιοτικά στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε τόπου και 
την ανάγκη του ανήκειν των κατοίκων.

- Προωθούµε από το σπίτι έως την πόλη, την µέγιστη ενεργειακή αυτονοµία και τη 
συνεχή και ελεγχόµενη µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος.

- Σχεδιάζουµε την πόλη ώστε να µειωθούν οι απαραίτητες µετακινήσεις, να 
υποστηρίξουµε τις «ήπιες» µετακινήσεις και την µαζική συγκοινωνία.

- ∆ιατηρούµε και διαχειριζόµαστε µε βέλτιστο τρόπο τους φυσικούς πόρους (νερό, 
αέρας, γη).

- ∆ίνουµε βάρος στην έλλειψη των υδατικών πόρων και υιοθετούµε µια πολιτική 
συλλογής, διατήρησης/εξοικονόµησης και εξυγίανσης των νερών.

- ∆ιαχειριζόµαστε τα στερεά απόβλητα επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του όγκου 
και την µεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους.

- Προσέχουµε ώστε η αστική επέκταση να γίνεται εκεί όπου τα εδάφη είναι 
κατάλληλα για την δόµηση και λιγότερο γόνιµα για την αγροτική παραγωγή.

- Προστατεύουµε την καλλιεργήσιµη γη από τη ρύπανση, ώστε να µπορέσουµε να 
αναπτύξουµε τον αγροτικό τοµέα κοντά στα αστικά κέντρα.

- Λαµβάνουµε υπόψη µας το σύνολο των περιβαλλοντικών παραγόντων (κλίµα, 
ακουστικό περιβάλλον, υγεία, διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών 
κινδύνων).
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Η γειτονιά στην καρδιά της πόλης
• Φροντίζουµε ώστε οι γειτονιές να παραµείνουν πολύ-λειτουργικές (συνδέοντας 

κατοικία, οικονοµική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και υπηρεσίες) και όχι µε 
διαχωρισµένες χρήσεις, όπως ήταν οι τάσεις τον προηγούµενο αιώνα, τον αιώνα 
του αυτοκινήτου.

- Προγραµµατίζουµε, για το λόγο αυτό, µε ολοκληρωµένο και εξελικτικό τρόπο την 
δηµογραφική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

• Προωθούµε την κοινωνική ανάµειξη των γειτονιών και αναζωογονούµε τις 
υποβαθµισµένες γειτονιές ώστε να αποφεύγουµε το φαινόµενο του κοινωνικού 
αποκλεισµού ή της γκετοποίησης.

Οικογειτονιές στη Μεσόγειο: Μια προσπάθεια σε περιφερειακή κλίµακα
- Εφαρµόζουµε πρωτοβουλίες, µεθόδους και εργαλεία που µπορούν να 

µεταφερθούν και να τα οικειοποιηθούν και άλλοι φορείς στην περιφέρεια της 
Μεσογείου.

- Προσαρµόζουµε ή αναπτύσσουµε δείκτες που θα επιτρέπουν τη διαχείριση και την 
αξιολόγηση των πολεοδοµικών προγραµµάτων και των βιώσιµων κατασκευών.

- ∆ηµιουργούµε πιλοτικά προγράµµατα για τη διαχείριση αυτής της προσέγγισης 
στην περιοχή.

- Ευνοούµε την ανάπτυξη των τοπικών δεξιοτήτων, προωθώντας την κατάρτιση και 
τον επαγγελµατισµό των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.

µπ√∫§πª∞∆π∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏

BUILDING GREEN EXPO 2008
∆∂Ã¡√§√°π∂™ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Σηµείο συνάντησης της Bιοκλιµατικής Aρχιτεκτονικής και των Tεχνολογιών
Eξοικονόµησης Eνέργειας θα αποτελέσει η 2η ∆ιεθνής Building Green expo, καθώς θα
συγκεντρώσει όλους τους τοµείς της εξειδικευµένης αυτής αγοράς, 5-8 ∆εκεµβρίου
στο expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής. 

Οι µεγαλύτερες εταιρίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους τα οποία θα σχετίζονται
µε τους τοµείς των υλικών ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής αυτονοµίας, των
έξυπνων κτιρίων, του φωτισµού, της διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και µε τη στήριξη του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και
άλλων οργανισµών και φορέων. 

Η Building Green expo 08 θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα γύρω από τον οποίο θα
πραγµατοποιηθούν ενδιαφέρουσες επιστηµονικές ηµερίδες µε κεντρικά θέµατα τη
Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική, τις Υβριδικές Τεχνολογίες Α.Π.Ε. και τη ∆ιαµόρφωση
Εξωτερικού Χώρου. 

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι επαγγελµατίες είναι προσκεκληµένοι στη συνάντηση αυτή,
της “πράσινης” δόµησης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, για την από κοινού
αναζήτηση µιας ποιοτικότερης αστικής ζωής.

5 - 8 ∆εκεµβρίου 2008
EXPOATHENS Ανθούσα

περισσότερες πληροφορίες 

Kormos Expo Management

Τηλ: 210 27.23.628

www.buildinggreenexpo.gr
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Περισσότεροι επισκέπτες 
Τρεις µέρες διήρκησε η έκθεση φωτοβολταϊκών του Μονάχου. Σε συνολικά επτά 
εκθεσιακές αίθουσες οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για
θέµατα στο χώρο της φωτοβολταϊκής, της θερµικής (ηλιακά συστήµατα), καθώς και
στον τοµέα «ηλιακό κτίσιµο και αρχιτεκτονική». 
Μάλιστα σηµειώθηκαν ρεκόρ σε όλους τους τοµείς. Όχι µόνο ο χώρος που µε τα
76.000 τ.µ. (αυξηµένος κατά 124% σε σχέση µε την προηγούµενη φορά) ήταν τόσο 
µεγάλος όσο ποτέ. Με συνολικά 1.053 εκθέτες (αύξηση κατά 65%) είχαµε επίσης 
περισσότερους εκθέτες όσο ποτέ. Ο αριθµός των επισκεπτών ανήλθε στους 51.861
(αύξηση 62%), οι οποίοι ήλθαν στο Μόναχο από 140 χώρες του κόσµου. Συνολικά το
44,9% των επισκεπτών ήρθαν από το εξωτερικό. Το ποσοστό των εκθετών από το 
εξωτερικό ανήλθε στα 47%, πράγµα που σηµαίνει ότι πρόκειται για µε έκθεση µε 
καθαρά διεθνή χαρακτήρα. 
Όσον αφορά τον αριθµό των επισκεπτών από το εξωτερικό προηγείται η Ιταλία,
ακολουθούµενη από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αυστρία. Επίσης οι ΗΠΑ
κατατάσσονται πλέον στους πρώτους δέκα σε αριθµό επισκεπτών. Συνολικά
παρευρέθηκαν στην έκθεση περίπου 1000 επισκέπτες από την Αµερική και 1.600
ειδικοί στον χώρο από την Ασία και την Άπω Ανατολή. Έτσι µπορούµε να ισχυριστούµε
ότι οι αριθµοί αυτοί τεκµηριώνουν το διεθνές κύρος της ηλιακής ενέργειας. 
Επίσης το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για την Intersolar ήταν µεγαλύτερο από ποτέ. Συνολικά
επισκέφτηκαν στις τρεις µέρες την έκθεση 578 εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκ των οποίων
πάνω από 100 από το εξωτερικό. Η έκθεση καθιερώθηκε στο µεταξύ στο διεθνή χώρο
ως το κάτι το ιδιαίτερο στον τοµέα των ηλιακών. «Χαιρόµαστε που µπορούµε να
καλωσορίσουµε στο Μόναχο τόσους δηµοσιογράφους από το εξωτερικό», τόνισε 
ο κ. Klaus W. Seilnacht, διευθυντής της εκθεσιακής οργάνωσης της Freiburg Wirtschaft
Touristik und Messe GmbH & Co. KG. 
Ο κ. Volker Wasgindt από το γραφείο τύπου της SMA Solar Technology AG
υπογράµµισε: «Χαιρόµαστε για την τεράστια συµµετοχή, την οποία γνώρισε όχι µόνο η
εταιρεία µας αλλά και η Intersolar γενικότερα. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη του τοµέα των
φωτοβολταϊκών δείχνει πόσο εισέβαλλε η παγκοσµιοποίηση και στον τοµέα αυτό. Το
Μόναχο είναι ο κατάλληλος χώρος για αυτό». 
Επίσης ο κ. Christoph Paradeis, από το ∆. Σ. της Solar-Fabrik AG, δήλωσε: «Είµαστε
ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι µε την έκβαση της Intersolar 2008».

Οι Χορηγοί της Intersolar 2008 είναι:
η Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e.V. ως κύριος εκπρόσωπος, 
η Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V., 
η European Photovoltaic Industry Association (EPIA), 
η European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) και η 
International Solar Energy Society (ISES). 

Ο Θεσµός «Intersolar AWARD 2008»
Αυτή τη χρονιά οι διοργανωτές της Intersolar σε συνεργασία µε τον οµοσπονδιακό
σύνδεσµο για την ηλιακή ενέργεια «BSW-Solar» καθιέρωσαν για πρώτη φορά τον
θεσµό βράβευσης καινοτόµων προϊόντων, τον Intersolar AWARD. 
Η βράβευση θα γίνεται και µελλοντικά κάθε χρόνο από µία ανεξάρτητη επιτροπή για
τους τοµείς της φωτοβολταϊκής και της θερµικής (ηλιακής) και ευελπιστούµε ότι θα
καθιερωθεί και διεθνώς ως καινοτόµος λύση στο τοµέα αυτό. 
Η βράβευση έγινε την πρώτη µέρα της έκθεσης. Οι βραβευθέντες, η Skytron Energy
από το Βερολίνο, η SMA Solar Technology AG από το Niestetal και η Phoenix Solar AG
από το Sulzemoos, επιβραβεύθηκαν κατά την διάρκεια της έκθεσης και από την
προσέλευση του κοινού. Η PAW GmbH & Co. KG από το Hameln κέρδισε το βραβείο
στον τοµέα της θερµικής (ηλιακών συστηµάτων).

INTERSOLAR 2008
™∆√ ª√¡∞Ã√
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Παράλληλα  συνέδρια
4. PV Industry Forum. Μόναχο, 10 - 11 Ιουνίου 2008
Η τεχνολογία Thin Film και τα Φωτοβολταϊκά εργοστάσια.
Στο 4.PV Industry Forum έλαβαν µέρος και ανταλλάξανε απόψεις πάνω από 650 ειδικοί
στο τοµέα των φωτοβολταϊκών από 54 κράτη, οι οποίοι εισηγήθηκαν για την εξέλιξη
και ανάπτυξη στον τοµέα  αυτόν. Το συνέδριο αυτόν τον χρόνο διήρκησε δυο µέρες, έτσι
ώστε οι παρευρεθέντες να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να γνωριστούν.
Οι εξελίξεις στη παγκόσµια αγορά, η τεχνολογία Thin Film και τα Φωτοβολταϊκά
εργοστάσια ήταν τα σηµαντικότερα σηµεία αναφοράς. 
Η παρουσίαση των διεθνών φωτοβολταϊκών αγορών ήταν το κύριο θέµα την πρώτη
µέρα. Τη δεύτερη µέρα οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να λάβουν µέρος σε έξι
διαφορετικές θεµατικές ενότητες. Εκτός από το κεντρικό θέµα της τεχνολογίας Thin
Film και των φωτοβολταϊκών εργοστασίων συζητηθήκαν επίσης έντονα οι νέες
ανακαλύψεις στον τοµέα των κεντρικών συστηµάτων και την ηλεκτροδότηση
ελεύθερων χώρων. 
Η τεχνολογία της Thin Film ήταν το κύριο θέµα του συνεδρίου, λόγω των τεχνολογικών
επιτεύξεων τα τελευταία χρόνια στον τοµέα αυτό. Η επεξεργασία της µεµβράνης, η
οποία τα τελευταία χρόνια περιόρισε την λεπτότητα της επιφάνειας σε λιγότερο από
ένα micrometer, κερδίζει όλο και περισσότερη σηµασία και πέτυχε ένα ποσοστό πάνω
από 20% στην παγκόσµια αγορά, µε άριστες προοπτικές για το µέλλον. 
Το συνέδριο έκλεισε µε συζήτηση εκπροσώπων των Business Group Applied Materials,
Econcern BV, Ersol Solar Energy AG, Q-Cells AG και der Suntech Power Company Ltd.
Μίλησαν για το µέλλον της παγκόσµιας φωτοβολταϊκής και έκαναν µία εκτίµηση για
την τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης συµφώνησαν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και τα
επόµενα χρόνια. Σηµαντικό θέµα ήταν και η µείωση του κόστους παραγωγής, ενώ
εξέφρασαν την άποψη ότι η άνοδος των τιµών στον τοµέα των παραδοσιακών µορφών
ενέργειας θα οδηγήσει σύντοµα στην ανταγωνιστικότητα της φωτοβολταϊκής ενέργειας. 
Τέλος οι µεγάλες µονάδες εµπορικές και παραγωγικές συγκέντρωσαν το µεγάλο
ενδιαφέρον του συνεδρίου, όπου η Ευρώπη κατέχει µε 80% την πρώτη θέση της
παγκόσµιας αγοράς, ακολουθουµένη από τις ΗΠΑ µε 16% και την Ασία µε 4%. 

Πρωτοπόρες λύσεις
Το Fraunhofer ISE πέτυχε 28,5% βαθµό απόδοσης.
Οι επιστήµονες του «Fraunhofer-Instituts fuer Solare Energiesysteme ISE» έκαναν
γνωστό πώς πέτυχαν µε τη λεγόµενη τεχνολογία «concentrator photovoltaic» για πρώτη
φορά βαθµό απόδοσης 28,5 %. Αυτό θεωρείται το κλειδί για την επιτυχία και τη
εξάπλωση των φωτοβολταϊκών. 

Κτίσιµο και ανακαινίσεις µε Λάσπη
Η λάσπη ήταν για χιλιάδες χρόνια το κύριο κατασκευαστικό υλικό το οποίο ξαναγίνεται
επίκαιρο. Η λάσπη είναι εντελώς ακίνδυνη, χωρίς οσµή και δεν προκαλεί ερεθίσµατα
στο δέρµα. Η λάσπη ρυθµίζει άριστα την υγρασία και θερµοκρασία χώρων και συµβάλει έτσι
στην επικράτηση άριστων συνθηκών διαβίωσης. Η λάσπη αποθηκεύει θερµοκρασία,
είναι ανακυκλώσιµη, και συντηρεί το ξύλο. Αυτό συµβαίνει επειδή απορροφά την
υγρασία από τα ξύλα. Επιπλέον έχει την ιδιότητα να απορροφά και βλαβερές ουσίες
του χώρου και δεν επιτρέπει την εισροή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Με λίγα λόγια η
λάσπη είναι ένα πολύ υγιές στοιχείο για τον κατασκευαστικό τοµέα παρότι έχει
εντελώς εκτοπιστεί στις σύγχρονες κοινωνίες, στις οποίες όµως δεσπόζουν οι
αλλεργίες. Εταιρίες του χώρου συµµετείχαν στη έκθεση. 
H εταιρία Consolar παρουσίασε το νέο της υβριδικό συλλέκτη (hybrid collector) µία
αντλία θερµότητας σε συνδυασµό µε ένα πρωτοπόρο σύστηµα αποθήκευσης το οποίο
καλύπτει όλες τις ανάγκες ζεστού νερού δηλαδή καλοριφέρ, µπάνια κλπ. ενός νοικοκυριού.

Η εταιρία Günther Spelsberg GmbH + Co. KG παρουσίασε  την FOXBOX, ένα είδος
φωτοβολταϊκής πρίζας η οποία είναι κατάλληλη για την τυποποίηση αυτόµατων
φωτοβολταϊκών συνδέσεων. 
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Επιτυχής ολοκλήρωση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα τα Υαλοπετάσµατα Αλουµινίου
στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΑΠΘ

Oλοκληρώθηκε πρόσφατα επιτυχώς από τον κ. Χρίστο Ευσταθιάδη, ∆ιπλ. Πολιτικό
Μηχανικό, υπό την επίβλεψη του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Dr.-Ing.
κoυ Χαράλαµπου Μπανιωτόπουλου, διδακτορική διατριβή µε θέµα την Εφαρµογή της
θεωρίας των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων στον εντοπισµό βλαβών σε συστήµατα
υαλοπετασµάτων αλουµινίου. Ως γνωστόν, στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
διεξάγεται τα τελευταία χρόνια συστηµατική έρευνα µε αντικείµενο τόσο τη δοµική
συµπεριφορά, όσο και τις τεχνολογίες των συστηµάτων υαλοπετασµάτων και 
γενικότερα των φορέων αλουµινίου. 

Με την ενσωµάτωση νέων καινοτόµων τεχνολογιών και την εξέλιξη των υφιστάµενων
τεχνολογιών αναφορικά µε τα συστήµατα ελέγχου του εσωκλίµατος αναµένεται ότι τα
υαλοπετάσµατα σύντοµα  θα αποτελούν εξαιρετικά σηµαντικό τµήµα των κατασκευών,
συµβάλλοντας στη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων και 
µειώνοντας την ενέργεια που καταναλώνεται σ’ αυτά. Προς τούτο, η ενδελεχής µελέτη
του σχεδιασµού, της απόκρισης καθώς και η παρακολούθηση της δοµικής 
συµπεριφοράς τους, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω βελτίωση και
ορθολογική ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών.

Σκοπός της διατριβής αυτής ήταν µέσα από αναλυτική εξέταση καθώς και 
αριθµοϋπολογιστικές επιλύσεις µοντέλων συστηµάτων υαλοπετασµάτων στο πλαίσιο
του Ευρωκώδικα 9, και µε την εφαρµογή σύγχρονων αντιλήψεων τεχνητής 
νοηµοσύνης, να προτείνει µεθοδολογία παρακολούθησης της δοµικής συµπεριφοράς
τέτοιων συστηµάτων και τρόπο εντοπισµού βλαβών σ’ αυτά. Για τον σκοπό αυτό, µε τη
χρήση κατάλληλου λογισµικού υλοποιήθηκε αριθµητική προσοµοίωση της κατασκευής
και µε σειρά επιλύσεων διερευνήθηκε παραµετρικά η πιθανή ατέλεια στις στηρίξεις
τυπικών µορφών  υαλοπετασµάτων µε τα αντίστοιχα κτίρια. 

Η µεθοδολογία που προτείνεται στην διατριβή, αποδεικνύει ότι µέσα από κατάλληλα
µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων και µε τη χρήση νευρωνικών δικτύων ανάστροφης
διάδοσης σφάλµατος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί παρακολούθηση της δοµικής 
συµπεριφοράς συστηµάτων υαλοπετασµάτων αλουµινίου και η πρόβλεψη, µε 
ικανοποιητική ακρίβεια, της θέσης βλάβης σε τέτοιες φέρουσες κατασκευές 
αλουµινίου.

∂π¢∏™∂π™
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E¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÔÚÔÊ¤˜
Coverboard 321 mm / 620 mm - ∆Ô Ê¿Ú‰Ô˜ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ!
To Coverboard ÛÂ 321 mm ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Î·ı¤Ùˆ˜ ÛÂ
ÔÚÔÊ¤˜, ÛÔÊ›ÙÂ˜ (ÎÂÎÏ˘Ì¤ÓÂ˜) ‹ ÛÂ ÙÔ›¯Ô˘˜, ·ÓÙ› ÙË˜ Á˘„ÔÛ·Ó›‰·˜.

∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË,
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ Ù· ˙ÂÛÙ¿ Î·È fiÌÔÚÊ· ÓÙÂÎfiÚ.

§fiÁˆ ÙË˜ Â‡ÎÔÏË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÌÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ),
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¤Ó· Ê¿Ú‰Ô˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ 321 mm.
∫·È fiÏÔ ·˘Ùfi Â‡ÎÔÏ·, Î·ı·Ú¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·.

¢¿Â‰· ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘
To ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÓÂˆÙÂÚÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi 70% Í‡ÏÔ Î·È 30% ıÂÚÌÔÏ·ÛÙÈÎfi
Û˘ÓıÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÔÚÂ› Ó· ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô, ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÛ›Ó·,
Î¿Ùˆ ·fi ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·.

∂›Ó·È: - ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ÛÂ ÛÙÂÁÓ‹ Î·È
˘ÁÚ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
- Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi fi‰È ÂÂÈ‰‹
‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ú¿ÁÂ˜
- ¯ÚËÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜
(‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜)

Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, ‰ÂÓ ‰È·‚ÚÒÓÂÙ·È,
Â›Ó·È 100% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ Î·È Â‡ÎÔÏÔ
ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰·.
¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô‡ÙÂ ‚¿„ÈÌÔ.

ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκόόςς  ΑΑννττιιππρρόόσσωωπποοςς  ΓΓεερρµµααννιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν
ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  ττοοίίχχοουυ,,  ∆∆άάππεεδδαα,,  ΣΣυυσσττήήµµαατταα  ααλλοουυµµιιννίίοουυ  γγιιαα  ΣΣττέέγγαασσττρραα,,  ΜΜεεµµββρράάννεεςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς

∂˘˙ÒÓˆÓ 3, ∆.∫. 60100 ∫·ÙÂÚ›ÓË, ∆ËÏ.: 23510 45.588, Fax: 23510 45.587
e-mail: d.treptow@yahoo.gr

™ Ù ¤ Á · Û Ù Ú ·

¢È¿ÊÔÚ· design
ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· 
·fi plexiglass Î·È 
·ÓÔÍÂ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚·.
°È· ÂÈÛfi‰Ô˘˜.

ª a r k i s o l e t t e
™Î›·ÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜

ÌÔÓÙ¤ÚÓÂ˜ Ù¤ÓÙÂ˜ /
Ì·ÚÎ›˙Â˜ ·fi Û˘ÓıÂÙÈÎfi

˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ 
Ó· ‰Ô‡ÌÂ ·fi ¤Íˆ 

ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û·. 
∞ÔÚÚÔÊ¿ÂÈ ÙÈ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜

ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Î·È 80%.
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¶ƒ√ºπ§ ∞§√Àªπ¡π√À HEROAL ÁÈ·: 

Σ υ σ τ ή µ α τ α  
ε ν τ ο µ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς
για παράθυρα

- Μεγάλη δυνατότητα εφαρµογής 
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση 
- Ιδανικά για τοποθέτηση σε ήδη

έτοιµα παράθυρα
- Εφαρµόζει σε παράθυρα από 

αλουµίνιο, ξύλο και πλαστικό
- Από αλουµίνιο άριστης ποιότητας
- Εύκολο καθάρισµα επειδή µπαίνει 

και βγαίνει άνετα από την 
εσωτερική πλευρά του παραθύρου
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Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συµµετοχή της FINSTRAL στην έκθεση δοµικών υλικών,
Οικοδοµή 2008 που διεξήχθη στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ανατολικού Αερολιµένα Αθηνών
στο Ελληνικό από 16 έως 20 Απριλίου. Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερό της στα 180 m2,
προσέλκυσε µεγάλο αριθµό επισκεπτών, µεταξύ των οποίων και πλήθος µηχανικών,
αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και ιδιωτών, στους οποίους παρουσίασε τη γκάµα των
προϊόντων της και τις ολοκληρωµένες λύσεις που παρέχει για κάθε είδους εφαρµογή
στα συστήµατα κουφωµάτων. 

Εντυπωσίασαν µεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νέου ανοιγόµενου & συρόµενου /
ανακλινόµενο συστήµατος Βαρέως Τύπου HST, µε επένδυση εξωτερικά αλουµινίου
ΚΑΒ σχεδιασµένο µε καλαίσθητα κοµψό προφίλ, που του προσδίδει εξαιρετική
ευκολία χειρισµού. Η νέα απόχρωση ξύλου Black Cherry, το νέο σύστηµα  σκίασης µε
περσίδες εξωτερικά του κουφώµατος (Raff store) και το περιστρεφόµενο παράθυρο σε
οριζόντιο άξονα (billico orizzontale) συστήµατα κουφωµάτων που αποδεικνύουν την
τεχνολογική υπεροχή και πρωτοπορία της FINSTRAL AG/SpA.   

H νέα κάσα στα υαλοστάσια  monoblocco D 252, µε διατοµή 124mm, σε εφαρµογή µε
το νέο 6θαλαµικό φύλλο D285(υάλωση 4/20/6 Kw:0,8) εντυπωσίασε µε τις πολλές
εναλλακτικές  λύσεις  που δίνει στις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης δόµησης, και τους
εξαιρετικούς συντελεστές θερµοηχοµόνωσης που έχει πετύχει συµβάλλοντας στη
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και στη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα.

Η φετινή συµµετοχή της σαν πιστοποιηµένος συνεργάτης του έγκριτου φορέα Clima Haus,
είναι η µοναδική στην ελληνική αγορά δοµικών υλικών. Ο στόχος του Clima Ηaus, ο οποίος
πλέον  εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, είναι να ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας στα
κτίρια είτε αυτά είναι ιδιωτικά ή δηµόσια. Ακόµη έγινε παρουσίαση του νέου µηχανισµού
περιµετρικού κλεισίµατος TITAN AF  προϊόν της SIGENIA-AUBI.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες υπήρξε και για τα ολοκληρωµένα πακέτα
ασφαλείας FINSTRAL Protect Plus και Protect Safety Plus – EFO µε πιστοποίηση
αντιδιάρρηξης, προστιθέµενη αξία στην ασφάλεια του χώρου µας. Η FINSTRAL AG που
ιδρύθηκε το 1969, σήµερα είναι στην 1η θέση του κλάδου παραγωγής κουφωµάτων
P.V.C.στην Ευρώπη, µε παρουσία σε 18 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία,
Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Μονακό, Τσεχία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία, Βουλγαρία). 

Αναλυτικότερα διαθέτει τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες σε συστήµατα κουφωµάτων:
Πόρτες και παράθυρα από P.V.C, πόρτες και παράθυρα από P.V.C & Αλουµίνιο, Ρολά, Περσίδες
σκίασης, Παντζούρια, Αίθρια, Στέγαστρα από γυαλί, Εξώθυρες P.V.C., Εξώθυρες από Αλουµίνιο.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν συνεργάτες της FINSTRAL στις περισσότερες µεγάλες πόλεις
που µε συνέπεια και προθυµία µπορούν να σας ενηµερώσουν για τα προϊόντα της.

∂π¢∏™∂π™

FINSTRAL
∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∏™ ™∆∏¡ √π∫√¢√ª∏ 2008

Η FINSTRAL παρουσίασε τα νέα της προϊόντα.
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∏ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ CHROMAL Â›Ó·È Ë
ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ‚·Ê‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∂ÍÔÏÈÛÌ¤ÓË ÌÂ
˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙÔÎ
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¤ÈÓ·È ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ
ËÌÂÚÒÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙË˜ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi
‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ISO 9001:2000 ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ
Î·ıÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Î·È Ï¤ÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ‚·Ê‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

6 ÁÚ·ÌÌ¤˜·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏/µ
1 ÁÚ·ÌÌ‹ EXPRESS H/B (ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË)

2 ÁÚ·ÌÌ¤˜·ÔÌ›ÌËÛË˜ Í‡ÏÔ˘
¿Óˆ ·fi 300 ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ›

¿Óˆ ·fi 40 ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ Í‡ÏÔ˘

CHROMAL

Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜...
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Την Τετάρτη, 4 Ιουνίου, στο κατάµεστο αµφιθέατρο Άγγελος Γουλανδρής στο Κέντρο
ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, έγινε η απονοµή των ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008».

Επιστηµονικές Οµάδες, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις και Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης παρέλαβαν τα βραβεία τους από εκπροσώπους του πολιτικού
χώρου και προσωπικότητες της Επιστήµης, ως επιβράβευση της πρωτοβουλίας και του
έργου περιβαλλοντικής ευαισθησίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του 2007. 

Χαιρετισµό απεύθυναν η κα Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος ∆.Σ. του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Γουλανδρή, ο κος Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η κα Χριστιάνα Πειρασµάκη, Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008» και εταίρος του ECOCITY. Επίσης
χαιρετισµό µετέφεραν εκπρόσωποι του Προέδρου της Βουλής κ. Σιούφα, του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κιλτίδη και του Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Μπαλτά.

Τα βραβεία έλαβαν κατά κατηγορία:

Βραβείο Οικόπολις 2008 - ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ, Συγκοινωνιακός Τοµέας Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε επικεφαλής τον
Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Βογιατζή.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ή ΕΡΕΥΝΑ, Ευαγγελία Σαµόλη Επιστηµονική Συνεργάτιδα του
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστηµίου Αθηνών για τις «Βραχυπρόθεσµες επιδράσεις της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης στην Ηµερήσια Θνησιµότητα». 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, Οµάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος, Τµήµα
Φυσικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε επικεφαλής τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Ματθαίο Σανταµούρη.

Βραβείο Οικόπολις 2008 – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ∆ήµος Τρικκαίων, για εκστρατείες
σε µαθητές και πολίτες µε την ευκαιρία εορτασµού παγκόσµιων ηµερών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ∆ήµος Παιανίας « 5 προγράµµατα σε 7 µήνες».
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ∆ήµος Θεσσαλονίκης για την µελέτη ανάπλασης νέας παραλίας:
πράσινα ∆ωµάτια στο θαλάσσιο µέτωπο της Θεσσαλονίκης.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Στερεών Αποβλήτων Χανίων, για
την αποκατάσταση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων στο
Μεσοµούρι ∆ήµου Ακρωτηρίου Χανίων.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ∆ήµος Συκεών, για την προώθηση
µεθόδων χουµοποίησης και κοµποστοποίησης σε συνεργασία µε τους δηµότες.

Βραβείο Οικόπολις 2008 – ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, Εκποµπή Green Team της ET1, ∆έσποινα Μακρινού
– Ρίκα Βαγιάννη
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ∆ηµοσιογράφος, Τάσος Καφαντάρης, Εφηµερίδα Το ΒΗΜΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α, http://www.e-ecology.gr
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21
Έπαινοι Εκστρατείας 2007
ΣΚΑΪ Ραδιόφωνο, Πρόγραµµα Κηφισός 
Ράδιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πρόγραµµα καθαρισµού ακτών

∂π¢∏™∂π™

√π∫√¶√§π™ 2008
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Εύγε στους βραβευµένους µε ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΑΡΩΓΟΙ
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Βραβείο Οικόπολις 2008 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., για την Κυανή Κοινωνία,
προστασία των φαλαινών και δελφινιών του Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ, MOTOROIL HELLAS, για την καινοτόµο εφαρµογή
αυτόµατου καθαρισµού δεξαµενής αργού.
ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, Α-Β Βασιλόπουλος Α.Ε., για την ανταποδοτική
ενέργεια ανακύκλωσης «για να µην είναι τα σκουπίδια η πολιτιστική µας κληρονοµιά
για τις επόµενες γενιές». Οι πόροι διατέθηκαν σε κοινωνικούς σκοπούς. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, VODAFONE  για την αποτελεσµατική
εφαρµογή επικοινωνιακών µεθόδων και κινητοποίησης µε την καµπάνια «κάνε το
κινητό σου καρέκλα, τηγάνι, κόσµηµα, ανακύκλωσέ το».

Οι απονοµές ολοκληρώθηκαν µε το ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008 για Έργο Ζωής αφιερωµένο στο
Περιβάλλον, το οποίο έλαβε ο Οµότιµος Καθηγητής Πολεοδοµίας, Αθανάσιος Αραβαντινός.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από την Χορευτική Οµάδα ΜΑΓΜΑ σε Χορογραφία του
Παύλου Κουρτίδη και της βοηθού του Λευκής Τσιουραµάνη, εµπνευσµένη από τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα στον κόσµο και χόρεψαν η Μελίνα Κοροβίλα, ο Μάρκος
Γιακούµογλου, η Έφη Καµαρινοπούλου, η Ζωή Σωτηροπούλου, η Ελένη Γαλανοπούλου,
η Νατάσα Ζαχαριά και η Ευτυχία Κουτέλη.

Ο αποχαιρετισµός έγινε από την ∆έσποινα Ολυµπίου συνοδεία
κλασικής κιθάρας από τον Γιώργο Ρέτικα και από το βιολί του Γιώργου
Χατζή, που αποχαιρέτησαν το κοινό µε τρεις αξιόλογες επιλογές
τραγουδιών. 

Η Παρουσίαση της Εκδήλωσης και ο Συντονισµός έγιναν από την
Κατερίνα Λάσπα.
Το Αγαλµατίδιο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008 ήταν από ανακυκλωµένο γυαλί,
δηµιουργία του VALENTINO MARENGO που επιµελήθηκε ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Οι Μουσικές Γέφυρες έγιναν µε το Σαξόφωνο του Ανδρέα
Μουρτζούκου.

Χορηγοί Επικοινωνίας των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008 είναι η εκδοτική Direction µε το περιοδικό
της ΑdBusiness και το περιοδικό Ecotec, υποστηρικτής του θεσµού για δεύτερη συνεχή
χρονιά είναι ο όµιλος INTERAMERICAN στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης Πράξεις Ζωής και αρωγοί οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις View Studio και η Sonae
Sierra.

Το ecocity είναι εθελοντικός οργανισµός που στοχεύει στην αναβάθµιση του αστικού
περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Σκοπός του είναι η
ευαισθητοποίηση των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων για τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα καθώς και η υιοθέτηση εναλλακτικών και φιλικότερων προς το
περιβάλλον συµπεριφορών και τρόπων διαβίωσης.

Τα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ενισχύουν µε ηθικά κίνητρα όσους συνειδητοποιούν το χρέος,
συµβάλλουν, προάγουν, καλλιεργούν την συλλογική ευθύνη  και έµπρακτα
επιδεικνύουν περιβαλλοντική ευαισθησία.

Απο αριστερά κος. Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής
αντιπροσωπίας ΕΕ στην Ελλάδα, κος Θάνος
Ζαφιρόπουλος Ecocity, κος Φιτσιλής Σύµβουλος
Προέδρου Βουλής.

Απο αριστερά κος. Παπαδάκος, κα. Μακρινού, 
κα. Βαγιάννη.

Απο αριστερά ο ακαδιµαϊκός κος. Ζαριφώς και ο
Αντιπρύτανης κος Ασηµακόπουλος.
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Από 1/1/2009 τίθεται σε εφαρµογή για νεόδµητα και υπό ανακαίνιση κτίρια, η
υποχρεωτική έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
Σύµφωνα µε αυτό και τον κανονισµό ενεργειακής αποδοτικότητας το κάθε υπό
κατασκευή ή ανακαίνιση κτίριο πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές
δόµησης που θα εξασφαλίζουν την εξοικονόµηση ενέργειας. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω χωρίς ενεργειακό πιστοποιητικό ένα ακίνητο δε θα είναι
εύκολο να πωληθεί ή θα µειωθεί σηµαντικά η αξία του. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι
ιδιοκτήτες και οι κατασκευαστές θα στραφούν κατ’ ανάγκη σε κατασκευές τέτοιες που
θα εξασφαλίζουν τη χορήγηση του πιστοποιητικού δηµιουργώντας µια νέα αγορά που
θα αρχίσει από φέτος να αναπτύσεται ραγδαία µε εµπλοκή όλων των αρµοδίων
(προµηθευτές υλικών, αρχιτέκτονες, µηχανικοί κ.λπ.) και προοπτικής τζίρου πολλών
εκατοµµυρίων ευρώ.
Η διοργανώτρια εταιρία EXPO LINE, έχοντας αντιληφθεί ότι τα δεδοµένα στις κτιριακές
κατασκευές  αλλάζουν, ενσωµατώνει στην έκθεση ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ τη νέα θεµατική
ενότητα ENERGY BUILDING.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

• Οικολογικά δοµικά υλικά - χρώµατα, βερνίκια - Αδρανή Υλικά  
• Θερµοµονωτικά Υλικά – κτιριακό κέλυφος
• Τούβλα, κεραµίδια - Οικολογικά δάπεδα
• Μονωτικές επιστρώσεις δαπέδων
• Ειδικά υαλοστάσια - Συστήµατα σκίασης  - Ανοιγόµενες οροφές - Αίθρια
• Ενεργειακός αποδοτικός  φωτισµός - Συστήµατα φυσικού φωτισµού
• Εφαρµογές αλουµινίου & κουφωµάτων για εξοικονόµηση ενέργειας
• Αυτόνοµα κτιριακά συστήµατα εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• Φυσικός κλιµατισµός  - Συστήµατα ψύξης – θέρµανσης από γεωθερµία
• Συστήµατα BMS – Έξυπνα κτίρια – έλεγχος Η/Μ εγκαταστάσεων
• Πράσινες στέγες – Χλοοτάπητες  - αρχιτεκτονική κήπων
• Περιβάλλων χώρος  - Αυτοµατισµοί ύδρευσης κήπων
• Υπηρεσίες σχεδιασµού βιοκλιµατικών κτιρίων

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ενότητα ENERGY BUILDING θα αναπτυχθεί σε εκθεσιακό χώρο 15.000 τ.µ.  (εντός 
της έκθεσης ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ) µε υποχρεωτική πορεία και ιδιαίτερη σήµανση.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η EXPO LINE διαθέτει έµπειρα στελέχη µε 
καινοτόµες ιδέες, οργανωτικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες που αξιοποιούν 
µε τον καλύτερο τρόπο την έρευνα 
αγοράς & το εκθεσιακό marketing.
Σχεδιάζει και υλοποιεί µέσα από σχέσεις 
συνεργασίας και εµπιστοσύνης, 
πετυχηµένες διοργανώσεις 
(ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ, BTF, 
MULTIELECTRONIKA), οι οποίες 
εξασφαλίζουν δυναµική 
προβολή, ποιοτική διοργάνωση 
και µεγάλη επισκεψιµότητα. 

∂π¢∏™∂π™
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∂¡√∆∏∆∞ ENERGY BUILDING

∆όµηση ενεργειακής αποδοτικότητας

15-19 Οκτωβρίου 2008

Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού

Από 1/1/2009 τίθεται σε

εφαρµογή για νεόδµητα και

υπό ανακαίνιση κτίρια, η

υποχρεωτική έκδοση

Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Στο πλαίσιο αυτής της

εφαρµογής στην επόµενη

διοργάνωσή της η έκθεση

Σύγχρονο Κτίσµα εγκαινιάζει

µια νέα ενότητα 

την Energy Building.
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4ο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ∆.Π.Θ. διοργανώνει στην Ξάνθη το 4ο Συνέδριο
του ΕΛ.ΙΝ.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, µέλος της European Acoustics
Association) «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», από την ∆ευτέρα 29 / 9 (ώρα έναρξης 10.00 πµ)
µέχρι την Τετάρτη 1 / 10 / 2008 (ώρα λήξης 16.00 µµ).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των Ελλήνων επιστηµόνων στον
τοµέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πρόσφατης έρευνας στο
πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριµία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται
µε την ακουστική και τις εφαρµογές της.

Θεµατικές ενότητες:
- Γενική, Θεωρητική & Εφαρµοσµένη ακουστική (General  Acoustics)
- Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)
- Επεξεργασία οµιλίας& λόγου (Speech processing)
- Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)
- Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση 

(Environmental Acoustics & Noise pollution)
- Ηλεκτροακουστκή (Electroacoustics)
- Κτιριακή ακουστική (Building Acoustics)
- Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)
- Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)
- Ατµοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)
- Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)
- Υπέρηχοι και εφαρµογές (Ultrasonics)
- Ακουστικές µετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements & instrumentation)
- Ακουστική εκποµπή (Acoustic emission)

Στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, έχουν κατατεθεί οι αρχικές περιλήψεις των
συνολι κά εβδοµήντα (70) προτεινόµενων ανακοινώσεων, τα βασικά στοιχεία των
οποίων (τίτλοι – ονόµατα εισηγητών) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://acoustics2008.arch.duth.gr

Η συµµετοχή στο Συνέδριο ορίστηκε στα 120 Ε (80 Ε για µέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α. και 40 Ε για
φοιτητές & σπουδάζοντα µέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α.) και καλύπτει το φάκελο του Συνεδρίου µε
το τεύχος των περιλήψεων, τα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου, καφέ - αναψυκτικά
στα διαλείµµατα, δεξίωση υποδοχής και συναυλία (∆ευτέρα βράδυ), εκδροµή µε
ελαφρύ πρόγευµα (Τρίτη µεσηµέρι), δείπνο (Τρίτη βράδυ).

Εκθέσεις
Για εταιρίες που ενδιαφέρονται να εκθέσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
προϊόντα, συ σκευ ές, όργανα, λογισµικό ή βιβλιογραφία σχετικά µε την ακουστική και
τις εφαρµο γές της, θα δια τίθεται χώρος και κατάλληλη υποδοµή. Οι ενδιαφερόµενες
εταιρίες µπορούν να έρθουν σε επα φή µε τους οργανωτές του Συνεδρίου για
λεπτοµέρειες.

29 Σεπτεµβρίου µέχρι

1 Οκτωβρίου 2008

Ξενοδοχείο Ελισσώ

Για περισσότερες πληροφορίες

µπορείτε να απευθύνεστε:

- στην Ο.Ε. του Συνεδρίου   

υπόψη Νικ. Μπάρκα,  

e-mail: acoustics2008@arch.duth.gr           

- στον Πρόεδρο του ΕΛΙΝΑ 

καθηγητή κ. Αθ. Τροχίδη, 

e-mail: trohidis@gen.auth.gr

35ÙÂ‡¯Ô˜ 3 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008



36 ÙÂ‡¯Ô˜ 3 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

∂π¢∏™∂π™

2∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ∞∫∏ ∏ª∂ƒπ¢∞
¶√π√∆∏∆∞ ∆ø¡ ∂ƒ°ø¡ ∫∞π

¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 

Η ∆εύτερη Ηµερίδα των διδασκόντων Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Οικοδοµικής των
Τµηµάτων Αρχιτεκτόνων και  Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και
του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνεται στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου
Κρήτης στις αρχές Οκτωβρίου µε θέµα: «Ποιότητα των Έργων και Προστασία του
Περιβάλλοντος. Η ενσωµάτωσή τους στη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
στην Ελλάδα».

Η Ηµερίδα σκοπό έχει να φέρει κοντά τους διδάσκοντες της Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας προκειµένου να συζητήσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους
που εφαρµόζουν µέσω της διδασκαλίας τους προκειµένου να προετοιµάσουν τους
φοιτητές τους και αυριανούς µηχανικούς να αντιµετωπίσουν ζητήµατα:

1. Ποιότητας των έργων σε σχέση µε:
α. Την πολυπλοκότητα  του σύγχρονου έργου ως προς την κλίµακα, τα υλικά, τις 

κατασκευαστικές µεθόδους και τις µορφές
β. Τη σύνθεση, τη φυσιογνωµία και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα µέλη της 

οµάδας εργασίας ενός έργου από τη µελέτη στην κατασκευή
γ. Τις επιταγές της ΕΕ για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων
δ. Τον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας σε επίπεδο µελέτης 

και κατασκευής

2. Προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργειακής διαχείρισης σε σχέση µε:
α. Τη σηµαντική µείωση φυσικών πόρων που διαφαίνεται
β. Το υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των έργων
γ. Τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες που τίθενται σε εφαρµογή
δ. Το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο

Οι διδάσκοντες καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και να εκθέσουν τα προβλήµατα
και τα οφέλη από τις εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους και να διερευνήσουν τις
προοπτικές εν όψει των συνεχών διεθνών εξελίξεων.

Το πρώτο µέρος της ηµερίδας θα αφιερωθεί στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού
έργου και ειδικότερα:
1 Των εκπαιδευτικών στόχων των σχετικών µαθηµάτων
2 Των εκπαιδευτικών µεθόδων που εφαρµόζονται
3 Της περιγραφής µαθηµάτων-κλειδιών και  παραδειγµάτων

Το δεύτερο µέρος θα εστιάσει το ενδιαφέρον της συζήτησης  στις δεξιότητες που θα
πρέπει να αποκτήσουν οι απόφοιτοι ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες δυναµικές
αλλαγών που παρατηρεί κανείς σε ζητήµατα ποιότητας έργου και προστασίας
περιβάλλοντος τόσο στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής πρακτικής όσο και στο επίπεδο
της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Θα εξετάσει επίσης εάν η Τεχνολογία που διδάσκεται
σήµερα είναι ικανή να αντιµετωπίσει, να αξιοποιήσει και να ενσωµατώσει τις
παραπάνω δυναµικές. Τέλος θα εξετάσει αν οι συνθήκες επιτρέπουν την συζήτηση για
ένα διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, µε
τη συµµετοχή όλων των τµηµάτων και σχολών.

Η δεύτερη ηµερίδα στοχεύει στην παράθεση των δεδοµένων που δηµιουργούν τα
παραπάνω ζητήµατα στην εκπαίδευση των µηχανικών στην σηµερινή Ελλάδα. Πρόθεση
των οργανωτών είναι η συζήτηση αυτή να δηµιουργήσει ένα γόνιµο πεδίο ανταλλαγής
απόψεων που θα υποστηρίξει έναν ενδεχόµενο επαναπροσδιορισµό των σχετικών
εκπαιδευτικών πρακτικών του κάθε Τµήµατος µε στόχο τη σύγκλιση, διατηρώντας
όµως την ελευθερία, την αυτονοµία και τη διαφορετικότητα του κάθε ενός. 

∆εύτερη Ηµερίδα µε θέµα:

Ποιότητα των Έργων και

Προστασία του

Περιβάλλοντος.

Η ενσωµάτωσή τους στη

διδασκαλία της

Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

στην Ελλάδα

Σχολή Αρχιτεκτόνων,

Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 

Οκτώβριος 2008
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Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό συντονιστικό Κέντρο
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και
την Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης. 

Το ΚΑΠΕ στελεχώνεται από µία οµάδα 130 και πλέον έµπειρων και εξειδικευµένων
επιστηµόνων και έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων:
• ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου µελετά τα θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού και 

πολιτικής για τις ΑΠΕ, την ΟΧΕ και την ΕΞΕ και αναπτύσσει την απαραίτητη υποδοµή 
για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σχετικών 
επενδυτικών προγραµµάτων. 

• ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ, όπου αναπτύσσει την 
εφαρµοσµένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και παράλληλα υποστηρίζει 
τεχνικά την αγορά για τη διείσδυση και εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών.

ΤΟ ΚΑΠΕ έχει διαµορφώσει µια δυναµική παρουσία στον Ελληνικό και διεθνή χώρο,
έχοντας να παρουσιάσει πρωτότυπο ερευνητικό έργο και µεγάλο αριθµό συµβολαίων
που υλοποίησε για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυβερνήσεις
Τρίτων Χωρών σε θέµατα υποστήριξης της σχεδίασης, αξιολόγησης και υλοποίησης
επενδυτικών προγραµµάτων. 

Το ΚΑΠΕ, έχοντας πολύχρονη εµπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της ενέργειας,
παρέχει µια σειρά από αξιόπιστες και εξειδικευµένες υπηρεσίες σε σηµαντικούς
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας: 

Παραγωγή Ενέργειας
Το ΚΑΠΕ προσφέρει σε επιχειρήσεις και επενδυτές, οι οποίοι επιθυµούν να
προχωρήσουν σε έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ολοκληρωµένες υπηρεσίες για
την αποτίµηση του δυναµικού διαφορετικών τεχνολογιών και εκπονεί πλήρεις τεχνικο-
οικονοµικές µελέτες για την ανάπτυξη σταθµών παραγωγής ενέργειας. Πραγµατοποιεί
επιτόπιες µετρήσεις χαρακτηριστικών του δυναµικού της περιοχής, καθώς και
αναλύσεις µε υπολογιστικά εργαλεία για τη βέλτιστη χωροθέτηση και ανάπτυξη του
έργου. Παράλληλα, εξετάζονται συνδυαστικά συστήµατα διαφορετικών τεχνολογιών
και ειδικών εφαρµογών. 

Κτίρια
Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται σε θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού µε αρχιτεκτονικές
µελέτες, µελέτες φωτισµού - αερισµού - θέρµανσης - ψύξης και προσφέρει
ολοκληρωµένες προτάσεις εφαρµογών συστηµάτων ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
∆ιενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις και διεξάγει µετρήσεις ενεργειακών
χαρακτηριστικών απόδοσης και συµπεριφοράς κτιρίων. Μελετά και προτείνει
συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης και µέτρα αναφορικά µε τον Η/Μ εξοπλισµό των
κτιρίων. Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις εταιρίες οικιστικής
ανάπτυξης σχεδιάζονται ολοκληρωµένες προτάσεις ανάπτυξης αειφόρων οικιστικών
συνόλων. 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (KAΠE) 

είναι το εθνικό συντονιστικό

Κέντρο για τις Ανανεώσιµες

Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ)
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Γεωργία
Στο τοµέα της γεωργίας, παρέχονται τεχνολογικές λύσεις σε θέµατα θέρµανσης
θερµοκηπίων και γενικότερα γεωργικών εφαρµογών µε βιοµάζα και γεωθερµία, αλλά
και µελέτες και µετρήσεις για την αξιολόγηση ενεργειακών καλλιεργειών σε
συγκεκριµένες περιοχές και την αποτίµηση του δυναµικού βιοµάζας σε αυτές. Σε
επενδυτικά σχέδια για βιοκαύσιµα, το ΚΑΠΕ αναλαµβάνει το σχεδιασµό της
εφοδιαστικής αλυσίδας, την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας για την
ανάπτυξη της µονάδας, καθώς και µετρήσεις της ενεργειακής απόδοσης των
καλλιεργειών και των βιοκαυσίµων. 

Βιοµηχανία
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς τη βιοµηχανία αφορούν στην εξοικονόµηση
ενέργειας και δαπανών σε σχέση µε τις απαιτήσεις & καταναλώσεις των βιοµηχανικών
µονάδων και περιλαµβάνουν ενεργητικές και παθητικές εφαρµογές. Το ΚΑΠΕ διεξάγει
ολοκληρωµένες και αναλυτικές µετρήσεις και προτείνει / σχεδιάζει ολοκληρωµένα
συστήµατα και λύσεις για εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας. Παράλληλα, παρέχει
προς την κατασκευαστική βιοµηχανία συστηµάτων ΑΠΕ και δοµικών υλικών
συµβουλευτικές υπηρεσίες και προβαίνει σε πιστοποιήσεις προϊόντων από τα
διαπιστευµένα εργαστήρια του. 

Μεταφορές
Το ΚΑΠΕ παρέχει συµβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε θέµατα διαχείρισης
κινητικότητας, οικονοµικής και οικολογικής οδήγησης, καθώς και ανάπτυξης της
αγοράς οχηµάτων εναλλακτικών καυσίµων. Ειδικά στο θέµα των βιοκαυσίµων
εξετάζονται τεχνολογικά ζητήµατα, θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης µονάδων
παραγωγής και διάθεσης και ελέγχου των εκποµπών ρύπων. 
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ΧΡΩΤΕΧ
Οικολογικά χρώµατα

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Σαν
συνέπεια αυτού του φαινοµένου, για την προστασία του χρήστη και του περιβάλλοντος
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, ανάµεσά
τους σε χρώµατα και βερνίκια. 

Τα πιστοποιηµένα οικολογικά χρώµατα:
• Πληρούν την ισχύουσα Κοινοτική Νοµοθεσία 2002/739/ΕΚ.
• Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε διεργασίες καθαρισµού (συχνό πλύσιµο-καθάρισµα).
• Παράγονται σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Είναι άοσµα και 

απολύτως ασφαλή για το χρήστη και φιλικά στο περιβάλλον λόγω της µικρής 
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ουσίες (ΠΟΕ) και της έλλειψης 
αλκυλοφαινολαιθοξυλικών ενώσεων στη σύνθεσή τους (APEO Free). 

• ∆εν περιέχουν στη σύνθεσή τους βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, 
φορµαλδεΰδη, αµµωνία, αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 

• ∆ιακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση και τη µεγάλη καλυπτική τους ικανότητα.
• Συµβάλλουν στη µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης µια που καταναλώνουν 

λιγότερη ενέργεια και νερό για να παραχθούν και περιορίζουν το ποσοστό των 
επικίνδυνων αποβλήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής τους. 

Η παραγωγή των αποχρώσεων πραγµατοποιείται συνήθως µε συστήµατα ανάµιξης. Με
τον όρο «σύστηµα ανάµιξης» περιγράφεται η δηµιουργία αποχρώσεων επί τόπου στο
κατάστηµα µε τη βοήθεια κατάλληλων µηχανηµάτων και µε τη χρήση χρωστικών
παστών και βάσεων προϊόντων. Μεγάλη πρόκληση, για τις εταιρίες χρωµάτων, αποτελεί η
δυνατότητα παραγωγής χιλιάδων πιστοποιηµένων οικολογικών αποχρώσεων. ∆ιότι, µπορεί
µια µάρκα χρώµατος να είναι πιστοποιηµένη οικολογική αλλά οι αποχρώσεις που παράγονται
από την ίδια µάρκα να ΜΗΝ είναι οικολογικές. 

Οικολογικό σύστηµα ανάµιξης σηµαίνει: 
• Χρωστικές νερού που δεν περιέχουν διαλύτες και επικίνδυνες ουσίες. Η χρήση 

τους σε οικολογικές βάσεις εξασφαλίζει τη διατήρηση του σήµατος eco-label στις 
τελικές αποχρώσεις.  

• Πιστοποιηµένες οικολογικές βάσεις.  
• Τελικές αποχρώσεις µε πιστοποιηµένες αντοχές σε διεργασίες καθαρισµού, 

υψηλής απόδοσης και µεγάλης καλυπτικής ικανότητας. 

Μόνο µέσω του συστήµατος ανάµιξης CHROMASYSTEM της ΧΡΩΤΕΧ κυκλοφορούν
σήµερα οικολογικές αποχρώσεις οι οποίες παράγονται όχι µόνο από την ανοιχτή βάση
αλλά και από την µεσαία, δίνοντας έτσι την µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία σε
οικολογικές αποχρώσεις, δηλαδή όχι µόνο ανοιχτές αλλά και πιο σκούρες αποχρώσεις. 

Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε.,

η «µαργαρίτα», χαρακτηρίζει

τα προϊόντα που έχουν

αναγνωριστεί ως «πράσινα»

σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε

στόχο να βοηθήσει τους

καταναλωτές να διακρίνουν

τα πιο φιλικά προς το

περιβάλλον προϊόντα. 

∞ºπ∂ƒøª∞
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ICI HELLAS
Οικολογικές βαφές για ξύλο 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Η σειρά αποτελείται από δέκα προϊόντα και είναι µοναδική στην Ελλάδα όχι µόνο
επειδή είναι φιλική στο περιβάλλον βάση κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007
ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) αλλά και για τα πολύ ισχυρά πρότυπά της για το
2010. Τα προϊόντα εισάγονται απευθείας από τα εργοστάσια  της ICI στη Γερµανία και
την Μ. Βρετανία. ∆ιατίθενται σε νέες, σύγχρονες και φιλικές στον χρήστη συσκευασίες
που µε χρήση συµβόλων κάνουν εύκολη την αναγνώριση των βασικών ιδιοτήτων των
προϊόντων, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση ή για έπιπλα κήπου.

Τέσσερις είναι οι οικογένειες των προιόντων 
Συντηρητικά: Το Xyladecor Total και το Xyladecor Total Aqua. Το Total αποτελεί την πιό
ενηµερωµένη έκδοση της αρχικής σύνθεσης που έχει λανσαριστεί στην αγορά πάνω
απο 30 έτη πριν. Με την τριπλής δράσης σύνθεσή του συντηρεί, προστατεύει και
περιποιείται το ξύλο για να επαναφέρει τη φυσική οµορφιά του. Το Total Aqua όχι µόνο
προσφέρει τα ίδια οφέλη αλλά στεγνώνει γρήγορα και έχει πολύ ελαφρά οσµή.

Βερνίκια: Tο Xyladecor Total Varnish για χρήση σε εσωτερικό χώρο είναι σκληρό,
ανθεκτικό και κατάλληλο για έπιπλα και ξύλινα πατώµατα.  Το Xyladecor Total Varnish
Aqua είναι βάσεως νερού, παρέχει εξαιρετική κάλυψη και στεγνώνει γρήγορα. Το
Xyladecor UV Yacht Varnish είναι ένα βερνίκι βάσεως διαλύτη, µε τεχνολογία διπλού
φίλτρου  UV που προστατεύει από την ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και  το ελαστικό
γυαλιστερό φινίρισµά του διαρκεί µέχρι 3 χρόνια.

Βερνίκια εµποτισµού: Το Xyladecor UV Max είναι βερνίκι εµποτισµού διαλύτου.
Σχηµατίζει ένα ελαστικό φίλµ, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις ακτίνες UV και προστατεύει το
ξύλο από το ηλιακό φως και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες προσφέροντας  µέχρι 5 έτη
προστασίας.

Κήπου: Το Teak Xyladecor Oil, διαθέσιµο σε µορφή υγρού και spray, βασισµένο σε
έλαιο που θρέφει και προστατεύει το Teak και οποιοδήποτε άλλο σκληρό ξύλο. ∆ίνει
στα σκληρά ξύλα ένα πλούσιο φυσικό φινίρισµα και
αντικαθιστά τα φυσικά έλαια που χάνονται λόγω φθοράς. 
Το Xyladecor Hardwood Garden Furniture Oil είναι ένα 
προιόν φροντίδας υψηλής απόδοσης για
Teak και παρεµφερή σκληρά ξύλα. Η
ξεχωριστή του σύνθεση παρέχει
προστασία που διαρκεί περισσότερο από
το παραδοσιακό Teak Oil και διατίθεται σε
µορφή υγρού και spray.

Τα προϊόντα διανέµονται ευρέως
στην Ελλάδα και είναι διαθέσιµα σε
χρωµατοπωλεία, καταστήµατα µε
εργαλεία βαφής και µηχανήµατα,
αλλά και είδη κήπου.

Μία νέα σειρά κορυφαίων

προϊόντων της αγοράς για

ξύλο σε εσωτερικό και

εξωτερικό χώρο 

είναι διαθέσιµη απο τον

Ιανουάριο του 2008 

µέσω της ICI Hellas.

∞ºπ∂ƒøª∞
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NOVENTA - CAPAROL
Μια οικολογική συνεργασία στην Ελλάδα

Το Blue Angel είναι τo πρώτο και το αρχαιότερο οικολογικό σήµα στον κόσµο που
αξιολογεί και πιστοποιεί οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες.  
Για να είναι λοιπόν κάποιος σίγουρος ότι αγοράζει πραγµατικά οικολογικά προϊόντα,
πρέπει αυτά να προσδιορίζονται ως οικολογικά µε αξιοπιστία και διαφάνεια. 
Το Blue Angel εξασφαλίζει σιγουριά και παρέχει ασφάλεια!

Βλέποντας προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση µε Blue Angel γνωρίζετε αµέσως τα εξής:

1ον Μπορείτε να συγκρίνετε µε µια µατιά αντίστοιχες προσφορές οικολογικών 
προϊόντων γνωρίζοντας απ’ ευθείας ότι τα προϊόντα που φέρουν Blue Angel 
υπερτερούν και 

2ον Το Blue Angel δίνει πάντα µια σαφή ένδειξη. 

Παράδειγµα: 
Όταν δείτε το blue angel σε οικοδοµικά χρώµατα γνωρίζετε αµέσως ότι: 
“To Blue Angel προσδιορίζει ότι τα χρώµατα αυτά είναι χαµηλών εκποµπών”

∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που ο κορυφαίος γερµανικός όµιλος Caparol, ο οποίος
αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα ολοκληρωµένης γκάµας που
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις τόσο για την προστασία όσο και τη διακόσµηση των
κτιρίων, αποφάσισε να πιστοποιήσει τα προϊόντα του µε το σήµα Blue Angel. 

Ο γερµανικός όµιλος Caparol κατέχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά οικοδοµικών
χρωµάτων τα τελευταία 100 χρόνια ενώ παράλληλα είναι ευρέως αναγνωρισµένος ως
µια παραδοσιακή οικογενειακή γερµανική επιχείρηση και ένας αξιόπιστος
συνεργάτης. 
Η επιτυχία του οµίλου Caparol έγκειται στην τήρηση υψηλών προδιαγραφών
προϊόντων, στην εξειδίκευση που κατέχει στον κλάδο των οικοδοµικών χρωµάτων,
στον συνεπή συνδυασµό ποιότητας και οικολογικών απαιτήσεων. 
Σαν παγκοσµίου φήµης χρώµατα χαίρουν εκτίµησης τόσο στην Γερµανία όσο και στο
εξωτερικό, σύµφωνα µε το σλόγκαν: «Σίγουρα είναι καλό, είναι Caparol!».

Το Blue Angel ιδρύθηκε το

1978 µε πρωτοβουλία του

Υπουργού Εσωτερικών και

υπουργού περιβάλλοντος της

οµοσπονδιακής Γερµανίας.

Από τότε είναι το εργαλείο

που καθορίζει την αγορά στα

οικολογικά προϊόντα.

∞ºπ∂ƒøª∞
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Η Caparol είναι πρωτοπόρος εταιρία στα σύγχρονα, οικολογικά, υδατοδιαλυτά
χρώµατα χωρίς διαλύτες, πλαστικοποιητές και ουσίες που προκαλούν αναθυµιάσεις. 

Το οικολογικό προϊόν MattLatex είναι µατ πλαστικό χρώµα εσωτερικής χρήσης, υψηλής
ποιότητας και υψηλής καλυπτικότητας (κλάση 1). Επίσης είναι 
• ανθεκτικό στο πλύσιµο και την τριβή (κλάση 2)
• άοσµο
• εννοείται ότι είναι πιστοποιηµένο µε τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

(φέρει πιστοποίηση Blue Angel).  

Το one coat προϊόν Indeko-Plus µε «διπλή» καλυπτική ικανότητα (κλάση 1), είναι µατ
πλαστικό οικολογικό χρώµα πολυτελείας, για εσωτερική χρήση. 
• είναι άοσµο, µε µεγάλη απόδοση = οικονοµικό
• µε εξαιρετικές ιδιότητες κατά την εφαρµογή
• ανθεκτικό στο πλύσιµο και την τριβή (κλάση 2)
• κατέχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά
• είναι επίσης πιστοποιηµένο µε τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (φέρει 

Blue Angel). 

Το µατ χρώµα υψηλής ποιότητα, CapaLatex, είναι κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους
και ταβάνια.
• είναι χαµηλής οσµής
• υψηλής λευκότητας 
• εξαιρετικής καλυπτικής ικανότητας (τις περισσότερες φορές µία στρώση είναι 

αρκετή)
• πιστοποιηµένο µε τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (φέρει Blue Angel). 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα χρωµατίζονται στο σύστηµα Color Express της Caparol σε
χιλιάδες αποχρώσεις

Η Caparol παρέχει στην παγκόσµια αγορά χρώµατα διασποράς, σοβάδες,  ριπολίνες,
προϊόντα ξυλοπροστασίας, υλικά για τεχνοτροπίες σε εσωτερικούς χώρους,
επισκευαστικά υλικά, βιοµηχανικά δάπεδα καθώς και συστήµατα εξωτερικής
θερµοµόνωσης. 
Τα προϊόντα Caparol αντιπροσωπεύονται στην ελληνική και κυπριακή αγορά
αποκλειστικά από την εταιρία Noventa A.E. 

Πρωτοπορία 

στην ποιότητα σηµαίνει: 

Να αναλαµβάνεις ευθύνη 

για τον άνθρωπο, 

τη φύση και 

το περιβάλλον! 

>> NOVENTA - CAPAROL
Μια οικολογική συνεργασία στην Ελλάδα

∞ºπ∂ƒøª∞
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ADLER
Ένα προϊόν βασισµένο στην νανοτεχνολογία

H ΕΤΑΙΡΙΑ ADLER αναπτύσσει το υγιεινό επίστρωµα για τα νοσοκοµεία

Από τον περασµένο χρόνο, το εργοστάσιο χρωµάτων και βερνικιών ADLER-WERK
LACKFABRIK καινοτοµεί στην αγορά σε ένα προϊόν βασισµένο στη νανοτεχνολογία. Το
Medicolor είναι ένα επίστρωµα τοίχων που εξ’ αιτίας των εξαιρετικά λεπτών ασηµένιων
µορίων που ενσωµατώνονται σ’αυτο, αναπτύσσει µια άριστη αντιβακτηριακή επίδραση,
συµβάλλοντας κατά συνέπεια σε ένα υγιέστερο και πιο υγιεινό κλίµα δωµατίων. Τώρα,
το νέο Medicolor Strong, µια ιδιαίτερα γερή έκδοση του χρώµατος έχει αναπτυχθεί για
τα νοσοκοµεία και τα δηµόσια κτίρια.

Washable, βαρέων καθηκόντων επίστρωµα. 

Μέχρι τώρα, το Medicolor έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένα βέλτιστο κλίµα (υπό την
κυριολεκτική έννοια της λέξης), στα ιδιωτικά ιατρεία πολλών γιατρών και στα
χειρουργικά ιατρεία. 
Τώρα, τα εργαστήρια τις ADLER έχουν πάει ένα βήµα περαιτέρω: 
Η οµάδα ανάπτυξης προϊόντων τις ADLER έχει πετύχει να ενσωµατώσει αυτές τις
ιδιαίτερα υγιεινές ιδιότητες σε ένα υγειονοµικό χρώµα λατέξ. "Αυτό κάνει τώρα το
χρώµα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτίρια που εκτίθενται σε
ιδιαίτερες συνθήκες", το ειδικό αυτό χηµικό εξηγεί ο ∆ρ. Josef Lukasser. ∆ηλαδή, το
προϊόν συνδυάζει τις ιδιότητες ενός ιδιαίτερα βαρέων καθηκόντων λατέξ µε τα υγιεινά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Medicolor γι’αυτό έχει κληθεί Medicolor Strong.  

Καµία πιθανότητα για τη µούχλα ή τα βακτηρίδια.

Οι ειδικές ιδιότητες αυτού του καινοτόµου προϊόντος µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
α) αντιβακτηριακή δράση λόγω των ειδικά-σχεδιασµένων νανο-ασηµένιων µορίων 
β) άριστο αυτοπλενούµενο καθάρισµα εξ αιτίας του βαρέων καθηκόντων βαθµού λατέξ
γ) αντίσταση ενάντια στα απολυµαντικά, ακόµη και αντίσταση ενάντια στο ιώδιο λόγω
των νανο-πρόσθετων ουσιών. Οι ισχυρές ιδιότητες Medicolor έχουν εξεταστεί και
έχουν επιβεβαιωθεί από τα ανεξάρτητα ιδρύµατα υγιεινής και από τους τεχνικούς της
γερµανικής τεχνικής επιτροπής ελέγχου. Το Medicolor και Medicolor Strong έχουν και
τα δυο µια ουδέτερη µυρωδιά και είναι εύκολο να περαστούν, η απουσία χηµικών
παραγόντων εγγυάται ένα βέλτιστο κλίµα δωµατίων. Για να παρέχουν µια αρµονική
αίσθηση της άνεσης, και τα δύο προϊόντα µπορούν επίσης να παραχθούν στα πολλά
χρώµατα του δειγµατολογίου ADLER 12OO.
Αυτά τα καινοτόµα προϊόντα Medicolor είναι διαθέσιµα από τώρα στο adler-Werk
Lackfabrik στο Schwaz (www.adler-lacke.com), σε 160 καταστήµατα ADLER
"Farbenmeister" σε όλη την Αυστρία, και από τους αντιπρόσωπους της ADLER στη
Γερµανία, την Ελβετία, και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

H ADLER καινοτοµεί και

παρουσιάζει ένα προϊόν

βασισµένο στην

νανοτεχνολογία.  

∞ºπ∂ƒøª∞
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Η ADLER επαναστατεί στην επικάλυψη παραθύρων:
Αόρατη προστασία µε εγγύηση 5 ετών

Όπως στα ήδη ρουχισµού, καθώς και στην επιλογή ενός καλού αυτοκινήτου αλλά και
σε πολλές ακόµη επιλογές η λέξη ¨µοδάτο¨ είναι ένας χαρακτηριστικός παράγοντας
κρίσης της επιλογής.
Έτσι και στον τοµέα της επικάλυψης παραθύρων – κουφωµάτων η έννοια της ¨µόδας¨

έφτασε να είναι αποδεκτή. Οι πελάτες επιθυµούν µια όσο το δυνατόν περισσότερο
φυσική όψη στην επιφάνεια του παραθύρου, µε την µεγαλύτερη δυνατή αντοχή στις
καιρικές συνθήκες και µε το χαµηλότερο δυνατό κοστολόγιο. Από τα συµφραζόµενα
µπορούµε µε σαφήνεια να φανταστούµε µία ¨αόρατη¨ ασπίδα προστασίας
εφαρµοσµένη στην τελική επιφάνεια του παραθύρου.

Με τη σειρά της η ADLER κατάφερε να συνδέσει την πρωτοποριακή τεχνολογία υψηλής
αντοχής HighRes   ® µε την πιο ¨µοδάτη¨ φυσική όψη. Πάντα πρωτοπόρα στον τοµέα
των παραθύρων – κουφωµάτων η  ADLER ανέπτυξε µια διαφανής και σχεδόν άσαρκη
επικάλυψη για να καλύψει πρώτη τις απαιτήσεις της ¨µόδας¨ των κουφωµάτων.
Το νέο προϊόν AQUAWOOD LIGNO + και άλλα προϊόντα υψηλής ποιότητας παρουσίασε
πρώτη στην έκθεση κουφωµάτων / προσόψεων ¨Fensterbau 2008¨ στη Νυρεµβέργη.

Το σήµα HighRes® είναι περισσότερο από ένα σύνθηµα, µια µάρκα, µια εµπορική
σφραγίδα. Είναι ένα σηµάδι διαφοροποίησης, µία χρυσή τοµή στην παραγωγή
καινοτόµων προϊόντων κορυφαίας ποιότητας και πρωτοπόρας τεχνολογίας από τον
οικολογικό τοµέα υδροδιαλυτών προϊόντων του οίκου της ADLER. 
Στον τοµέα των κουφωµάτων το HighRes® φρόντισε για µοναδικές ανακαλύψεις. Με
το νέο προϊόν AQUAWOOD LIGNO + διαβεβαιώνει ότι η καλύτερη προστασία δεν
εξαρτάται πια από την µη-φυσικότητα της τελικής επιφάνειας του παραθύρου. Επειδή
η φράση «φυσικός τρόπος ζωής» συµβαδίζει µε την αόρατη επικάλυψη των
παραθύρων, έτσι η ADLER φροντίζει µε τη γνωστή διαφυλαγµένη σύνθεσή της, των
τριών στρωµάτων όψεως, για µία εντελώς φυσική τελική επιφάνεια, άχρωµη και
σχεδόν ¨αόρατη¨.
Τέλος, επειδή ο καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει την λέξη ¨ποιότητα¨ ως κριτήριο
διαφοροποίησης, η ADLER έρχεται να διασφαλίσει την ποιότητά της µε την γραπτή
εγγύηση διασφάλισης ποιότητας των 5 ετών.

ADLER οικολογικά-υδατοδιαλυτά βερνίκια εµποτισµού

Μέχρι τώρα γνωρίζαµε ότι για να γίνει η συντήρηση χρειάζεται να ξύσουµε και να
τρίψουµε το παλιό βερνίκι ξαναβάφοντας την επιφάνεια του ξύλου. Η ADLER έρχεται
να απλουστεύσει τη διαδικασία αυτή µε τα οικολογικά-υδατοδιαλυτά βερνίκια
εµποτισµού, προστατεύοντας το ξύλο µε σεβασµό τόσο στο περιβάλλον όσο και σε εσάς.
Το ADLER AQUAWOOD-DICKSCHICHTLASUR είναι ένα προϊόν που εγγυάται υψηλή
ατµοδιαπερατότητα και ελαστικότητα για πρόβλεψη του φαινοµένου του
ξεφλουδίσµατος µε πολύ υψηλή αντίσταση κατά της ηλιακής υπέρυθρης ακτινοβολίας
(U.V.). Ανθεκτικό ακόµα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες προσφέροντας
στεγανοποίηση, διατήρηση στη στιλπνότητα της επιφάνειας και ακόµα πιο ισχυρή
αντοχή στην φθορά του χρόνου.
Η διαφορά της ADLER δεν σταµατάει εδώ, όλα τα υλικά της στεγνώνουν αµέσως χωρίς
βλαβερές οσµές και φόβο επαφής οποιουδήποτε άλλου σώµατος.
Η εφαρµογή του ADLER AQUAWOOD-DICKSCHICHTLASUR γίνεται µε  ένα απλό
φρεσκάρισµα χρησιµοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι περνώντας ένα και µόνο χέρι
βερνικιού χωρίς ξύσιµο, τρίψιµο και πολλαπλά χέρια βαψίµατος.
Σαφώς η ποικιλότητα των ξύλων και οι ήδη υπάρχουσες βαφές απαιτούν συγκεκριµένα
προϊόντα της ADLER. Ακόµα και οι κατηγορίες επιφανειών όπως ξύλο, σίδερο, τοίχος,
παραπέµπουν στο ανάλογο βερνίκι, ρεπουλίνη ή πλαστικό χρώµα αντίστοιχα, της ADLER.
Γι’ αυτό το λόγο οι τεχνικοί της ADLER διαθέτουν πολύ χρόνο και όρεξη για να µπορούν
να λύνουν χαρακτηριστικά προβλήµατα κάθε πελάτη προτείνοντας την καλύτερη
δυνατή λύση. Ακόµα, τα εξειδικευµένα συνεργεία µε ένα τηλεφώνηµα έρχονται στο
χώρο και µε σοβαρότητα και συνέπεια αναλαµβάνουν κάθε είδος συντήρησης -
βαψίµατος χρειάζεται.
Η Αυστριακή εταιρία ADLER µε οικολογική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον πιστοποιεί
µε εγγυήσεις 8 ετών για τα προϊόντα της και το σπουδαιότερο, βρίσκεται κοντά για να
εξυπηρετήσει της ανάγκες του πελάτη.

Το σήµα HighRes® είναι

περισσότερο από ένα

σύνθηµα, µια µάρκα, µια

εµπορική σφραγίδα.

Όπως γνωρίζουµε ο

µεγαλύτερος εχθρός του

ξύλου είναι οι µύκητες και οι

δυσµενείς εναλλασσόµενες

καιρικές συνθήκες. Για να

διατηρηθεί η

λειτουργικότητα και η

οµορφιά του για δεκαετίες

θα πρέπει να το

προστατεύσουµε από τους

φυσικούς εχθρούς του.

>> ADLER
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D.G.K. PELLACHROM
Σεβασµός στο περιβάλλον

Η D.G.K. Pellachrom ιδρύθηκε το 1981 µε σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας
προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο των χρωµάτων. Η έδρα της βρίσκεται στην περιοχή
Ριζάρι Εδέσσης σε εγκαταστάσεις έκτασης 29.000 τ.µ. όπου τόσο παραγωγικοί όσο και
αποθηκευτικοί χώροι φιλοξενούνται σε 3.500 τ.µ. στεγασµένης επιφάνειας. Η εταιρία,
πέραν της δραστηριοποίησής της στην ελληνική αγορά, αναπτύσσεται δυναµικά και µε
ιδιαίτερη επιτυχία και στον τοµέα των εξαγωγών. Έτσι, σήµερα, η D.G.K. Pellachrom
διατηρεί εξαγωγικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και σε πιο προηγµένες αγορές,
όπως αυτή των Η.Π.Α. µε εξαγωγές προϊόντων από το 1993.
Για την D.G.K. Pellachrom, η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε
την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.
Η επιχειρηµατική φιλοσοφία της D.G.K. Pellachrom, η οποία έχει συµβάλλει στην
επιτυχία της, συνίσταται στη διάθεση στην αγορά ποιοτικών και ανταγωνιστικών
προϊόντων νέας τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την άρτια
τεχνολογική υποστήριξη. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες της εταιρίας ενηµερώνονται
συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην διεθνή αγορά, ώστε η εταιρία να είναι σε
θέση να προσφέρει την χηµική τεχνολογία του αύριο, σήµερα.

Αναγνωρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της D.G.K. Pellachrom έχουν ή µπορεί να έχουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον, η εταιρία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, προκειµένου
να περιορίσει αυτές τις επιπτώσεις, τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία και
λαµβάνοντας µέτρα για την πρόληψη της µόλυνσης. 

Οι επιµέρους τοµείς στους οποίους η εταιρία µας εστιάζει τις προσπάθειές της είναι:
• η αποφυγή δηµιουργίας αποβλήτων, ιδιαίτερα υγρών 
• η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων κατά την παραγωγή, χρήση και 

τελική διάθεση (όπως χηµικά επεξεργασίας αποβλήτων) 
• η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων και επεκτάσεων µε ελάχιστες επιπτώσεις για το 

περιβάλλον 
• η ενηµέρωση των χρηστών για χρήση και διάθεσή των προϊόντων της κατά τρόπο ο 

οποίος να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
• η λήψη προληπτικών µέτρων για την αποφυγή περιστατικών επικίνδυνων για το 

περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρία διαθέτει τους απαραίτητους οικονοµικούς και ανθρώπινους
πόρους και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία µε το κοινό και κάθε ενδιαφερόµενο προς
τους οποίους είναι διαθέσιµη η παρούσα πολιτική. 
Προκειµένου να εφαρµοστεί µε επιτυχία η πολιτική αυτή είναι απαραίτητη η συµβολή όλου
του προσωπικού της εταιρίας, το οποίο µέσα από ενηµέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση
καλείται να ασκεί τις καθηµερινές του δραστηριότητες υπεύθυνα και µε τρόπο ο οποίος
δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Η εταιρία ανέκαθεν προσέδιδε σηµασία στον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Σήµερα, µε την ανάπτυξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στα πρότυπα του
ISO 14001, επιδιώκει να οργανώσει καλύτερα τις προσπάθειές της προς αυτή την
κατεύθυνση. Στόχος της είναι η περιβαλλοντική της επίδοση να βελτιώνεται συνεχώς,
χρόνο µε το χρόνο.

Η εταιρία D.G.K. Pellachrom

αναγνωρίζει την ανάγκη για

σεβασµό του περιβάλλοντος

και επιθυµεί να συµβάλλει

ενεργά στην προστασία του

από δραστηριότητες που το

επιβαρύνουν.

∞ºπ∂ƒøª∞
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Πλαστικό (εσωτερική τοιχοποιία)
Το DECONYL E-30 είναι υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώµα µε εξαιρετικό οµοιόµορφο
πολυτελές µατ τελείωµα. Είναι εσωτερικής κυρίως χρήσης, αλλά µε κατάλληλη
προεργασία χρησιµοποιείται και σε εξωτερικές επιφάνειες παρουσιάζοντας µεγάλη
αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα προετοιµασµένες
σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, µπετόν και ξύλο. Απλώνει εύκολα,
έχει µεγάλη απόδοση και  καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα επιτρέποντας την
επαναβαφή της επιφάνειας την ίδια µέρα. Είναι εύκολο στη χρήση και στον καθαρισµό.
∆ιατίθεται σε λευκό και σε βάσεις οι οποίες χρωµατίζονται µε το σύστηµα
χρωµατισµού ColorTouch της PELLACHROM δίνοντας 30.000 αποχρώσεις. 

Ακρυλικό (εξωτερική τοιχοποιία)
Το ΒΕΤONYL E-36 είναι υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώµα, µε εξαιρετικές
αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Εύκολο στη χρήση και στον καθαρισµό. Αντιστέκεται
στα αλκάλια, το καυσαέριο και τη µούχλα. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει,
δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατµούς να διαφύγουν. Είναι κατάλληλο για τη βαφή
εξωτερικών & εσωτερικών επιφανειών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλύσιµο και στο
καθάρισµα. ∆ίνει λεία, στιλπνή και χαµηλής γυαλάδας επιφάνεια. Έχει εξαίρετη
αντοχή στο νερό και στις καιρικές µεταβολές. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από σοβά,
µπετόν, τούβλα και ξύλο. Ιδανικό για επιφάνειες κτιρίων κοντά στη θάλασσα.
∆ιατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραµιδί και σε βάσεις οι οποίες χρωµατίζονται µε το
σύστηµα χρωµατισµού ColorTouch της PELLACHROM δίνοντας 30.000 αποχρώσεις

>> D.G.K. PELLACHROM
Σεβασµός στο περιβάλλον

∞ºπ∂ƒøª∞
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Aquaxyl & Aquachrom

AQUAXYL
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙ!

Το AQUAXYL PLUS είναι άοσµο συντηρητικό και προστατευτικό ξύλου βάσεως νερού.
Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργιο ή γυµνό ξύλο και εφαρµόζεται σε πόρτες,
παράθυρα, κουφώµατα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, υπόστεγα, πέργκολες, περιφράξεις
και κάθε ξύλινη επιφάνεια. ∆ιεισδύει βαθιά στο ξύλο, προστατεύοντάς το από τους
µύκητες και το σαράκι. Περιέχει επιπλέον φίλτρα U.V. για αποτελεσµατική προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό, έχει µεγάλη
ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάζει.
∆ιατίθεται σε άχρωµο, 12 έτοιµες αποχρώσεις και 63 αποχρώσεις µέσω του
συστήµατος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Προστασία από µύκητες & σαράκι.
• Φίλτρα U.V.: Ασπίδα από τον ήλιο.
• Τονίζει εντυπωσιακά τα φυσικά νερά του ξύλου.

AQUACHROM
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ (ΡΙΠΟΛΙΝΗ) ΝΕΡΟΥ

Το ΝΕΟ AQUACHROM είναι άοσµο, έχει εντυπωσιακό άπλωµα, µεγάλη καλυπτικότητα
και δίνει στις ξύλινες επιφάνειες εξαιρετικό φινίρισµα.
Είναι η καλύτερη λύση για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, παιδικά έπιπλα και αποτελεί
εξαιρετική λύση για επαναβαφή παλαιών ριπολινών διαλύτου χωρίς δυσάρεστες οσµές
και ιδανική συµπεριφορά στο να µην κιτρινίζει.

Η νέα σειρά AQUACHROM περιλαµβάνει το AQUACHROM PRIMER, που είναι το ιδανικό
υπόστρωµα νερού για τις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν µε το AQUACHROM.
∆ιατίθεται σε λευκό, gloss και satin και επιπλέον χρωµατίζεται µέσω του συστήµατος
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απεριόριστο αριθµό αποχρώσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• ΑΟΣΜΟ - ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ
• Έχει Θαυµάσιο άπλωµα και δούλεµα.
• ∆εν κιτρινίζει.
• Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.
• Υψηλή καλυπτικότητα.
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει.

∞ºπ∂ƒøª∞
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AID ENGINEERING LTD
HELIOSRES
TSIALOS
ARVIS SOLAR
ΤΕΚΤΟ HELLAS
BP SOLAR
REHAU
CONERGY ΕΠΕ
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
ALEO
POLYKEM
JUB
ECO ENERGEIA
BIOACTION
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Η Aid Engineering Ltd, είναι µία µελετητική – κατασκευαστική εταιρία
προσανατολισµένη (επί το πλείστον) στον κλάδο της ενέργειας. 
Η εξοικονόµηση ενέργειας σε διεργασίες παραγωγής αποτελεί µια στοχευµένη
θεώρηση των ενεργειακών αναγκών ώστε να οδηγήσει στη βέλτιστη κατανοµή της
θερµικής / ψυκτικής ενέργειας.
Η Aid Engineering Ltd έχει εφαρµόσει συνδυαστικά συστήµατα ανάκτησης θερµικών
και ψυκτικών φορτίων σε παραγωγικές διεργασίες όπου επιτεύχθηκε επιτυχώς η
διαχείρηση ενεργειακών κτιρίων τόσο από συστήµατα εξοικονόµησης λόγω κελύφους,
όσο και από την εφαρµογή επιτηδευµένων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων.
Η εταιρία ακολουθεί τα αµερικάνικα πρότυπα µελέτης και κατασκευής. 
Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας Fhp [Florida
Heat Pumps – πρωτοπόροι στα γεωθερµικά συστήµατα από το 1969]. 
Οι γεωθερµικές µονάδες που αντιπροσωπεύει ο οίκος χρησιµοποιούνται ευρέως σε
συστήµατα κλιµατισµού, σε µονάδες παραγωγικών διεργασιών όπως π.χ. στην
παραγωγή κρασιού, θερµοκήπια κ.ο.κ.

Ιδιαίτερα επιτυχηµένη ήταν η συµµετοχή της HELIOSRES και στη νέα διεθνή έκθεση
Ecotec ΄08 – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
Στο περίπτερο της εταιρίας, οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της HELIOSRES ήταν στη
διάθεση των επισκεπτών για να τους ενηµερώσουν για υπηρεσίες και εξοπλισµούς που
αφορούν διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα. Οι επισκέπτες είχαν επίσης
τη δυνατότητα να δουν από κοντά  πλήρη αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα, για την κάλυψη
ενεργειακών αναγκών σε εξοχικές και µόνιµες κατοικίες.

Η HELIOSRES προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαµβάνει
τον σχεδιασµό, τη µελέτη, τις απαιτούµενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες
χρηµατοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη
φωτοβολταικών σταθµών.

AID ENGINEERING LTD
Πρωτοποριακή εταιρία στην ενέργεια

Η Aid Engineering Ltd,

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα

γεωθερµικές µονάδες που

εξασφαλίζουν οικονοµία

ενέργειας.

HELIOSRES
Στην Ecotec 2008
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Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας TSIALOS, η οποία δραστηριοποιείται 
σε συστήµατα στέγης και φωτοσωλήνων βρίσκονται στην επαρχιακή οδό 
Κατερινης-Π. Κεραµιδίου σε ιδιόκτητο γήπεδο 10 στρεµάτων. 
Αποτελούνται από γραφειακούς χώρους 550 m2 που οργανώνονται σε δύο επίπεδα και
αποθηκευτικούς χώρους 1.700 m2.

∆ιατηρηθήκαν και επανασχεδιάστηκαν τα κελύφη των τριών χώρων, προστέθηκε ένας
νέος χώρος ηµικυκλικής κάλυψης 120 m2 και κατασκευάστηκε µε µεταλλικό σκελετό
ένα δεύτερο επίπεδο 200 m2 για την εξυπηρέτηση των γραφείων.

Στόχοι της µελέτης ήταν: 
α) Η ικανοποίησει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.
β) Η σύνδεση των υφιστάµενων αλλά ετερόκλητων όγκων σε ένα ενιαίο και 

ισορροπηµένο σύνολο.
γ) Η διαφοροποίηση της µορφής του κτιρίου από την τρέχουσα απρόσωπη 

αρχιτεκτονική των µεταλλικών κτιρίων και η απόδοση  ενός δυναµικού και 
ενδιαφέροντα χαρακτήρα.

δ) Το χαµηλό κόστος της κατασκευής.

TSIALOS
Νέες εγκαταστάσεις

TSIALOS

Νέες κτιριακές

εγκαταστάσεις 

στην Κατερίνη.

Οι µεταλλίκες κατασκευές

των κτιρίων σχεδιάστηκαν και

υλοποιήθηκαν από την

εταιρία MetalBeton





ARVIS SOLAR
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
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Η ARVIS SOLAR, θυγατρική της ARVIS A.E. εταιρίας πιστοποιηµένης κατά ISO 14001 και
ISO 9001 από τον ΕΛΟΤ, µε τη µακρόχρονη εµπειρία της µητρικής εταιρείας στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, δραστηριοποιείται στην
εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Με γνώµονα το σεβασµό προς το
περιβάλλον και την ικανοποίηση των πελατών της, συνεργάζεται µε γνωστούς οίκους
του εξωτερικού µε πολύχρονη εµπειρία στην αξιοποίηση των ΑΠΕ. Μεταξύ των άλλων
στόχων της είναι και η εκµετάλλευση, για λογαριασµό των οικιακών και εµπορικών
πελατών της των πολύ ευνοϊκών κινήτρων, τα οποία έχουν θεσµοθετηθεί ή πρόκειται
να θεσµοθετηθούν στην αγορά των ΑΠΕ. Η ARVIS SOLAR προσφέρει πολύτιµη τεχνική
και οικονοµική βοήθεια προς τον υποψήφιο παραγωγό για τη βελτιστοποίηση της
επένδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα. Επίσης,
υποστηρίζει τον οικιακό και εµπορικό καταναλωτή στην καλύτερη επιλογή για την
κάλυψη των αναγκών του.

Η τεχνική και οικονοµική υποστήριξη περιλαµβάνει:
• µελέτη – σχεδιασµό συστηµάτων για την κάλυψη των υφιστάµενων αλλά και των 

µελλοντικών αναγκών
• αδειοδοτήσεις – επιδοτήσεις – τραπεζικό δανεισµό
• εγκατάσταση, εκκίνηση και αποδοτική λειτουργία
• συµβάσεις σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
• παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας του έργου – συντήρηση – 

ανταλλακτικά





TEKTO HELLAS

Αρχές της Βιοκλιµατικής

Αρχιτεκτονικής
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Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής
Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για:

• Θερµοµόνωση
• Παθητικό αερισµό

Όµως ποιες είναι οι συνθήκες της αγοράς από τεχνικής πλευράς;
• Για τα Ελληνικά δεδοµένα η κατασκευή έχει µείνει στάσιµη στην επίλυση του 

συνόλου των παραπάνω απαιτήσεων για περισσότερο από 20 χρόνια. 
• Η έως τώρα µέριµνα του µέσου κατασκευαστή ήταν µόνο η θερµοµόνωση. 

Το αξίωµα της ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ πλέον ορίζει νέες συνθήκες στην
αγορά – συνθήκες εξορθολογισµού στην χρήση µονωτικών όχι µόνο µε γνώµονα την
ενεργειακή απόδοση των κατασκευών:
Κάθε προσπάθεια για εξοικονόµηση ενέργειας που συνδέεται µε διατήρηση της θερµότητας
στο εσωτερικό των κτιρίων δεν πρέπει να συνδέεται µε µείωση του αερισµού των χώρων αυτών.

Η λύση στο πρόβληµα ονοµάζεται:
∆υναµική Μόνωση (Dynamic Insulation). 
Η κατασκευαστική αυτή λύση αναπτύχθηκε στην ∆υτική Ευρώπη (Σκανδιναβικά κράτη,
Γερµανία, Αυστρία, Μ. Βρετανία), στον Καναδά και της ΗΠΑ και εφαρµόζεται µε
επιτυχία εδώ και 20 χρόνια. 

Στην ∆υναµική Μόνωση τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι ατµοδιαπερατά. 
Τα προϊόντα της Tekto Hellas δίνουν τη λύση.
Πως όµως λειτουργεί η  ∆υναµική µόνωση;

Σήµερα οι κατασκευές χαρακτηρίζονται αφενός από την χρήση ερµητικά κλειστών
κουφωµάτων και αφετέρου από την ύπαρξη κάποιου ανοίγµατος (π.χ. τζάκι,
εξαερισµός µπάνιου, κουζίνας, κλιµατιστικού). 
Η ύπαρξη ενός ανοίγµατος σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα κουφώµατα δηµιουργεί κατά
τη διάρκεια των χειµερινών συνθηκών (µέσα ζέστη – έξω κρύο) µία µικρή αρνητική
πίεση στο εσωτερικό της κατασκευής. 
Η διαφορά πίεσης είναι της τάξης των 10Pa, πολύ µικρή σε σχέση µε την πίεση της
ατµόσφαιρας (1Atm = 10.000Pa) και εποµένως δεν είναι αντιληπτή. Ότι όµως δεν
αντιλαµβανόµαστε άµεσα δεν σηµαίνει και ότι δεν υπάρχει. 
Αντιθέτως, για τη ∆οµική Φυσική αυτά είναι µεγέθη µε ακρίβεια µετρήσιµα και
σηµαντικά για την εξαγωγή περαιτέρω συµπερασµάτων.  

Αποτελέσµατα:
Η ύπαρξη λοιπόν της υποπίεσης από τη µία, και από την άλλη έχοντας κατασκευάσει
τον ∆υναµικό Τοίχο µε θερµοµονωτικό σοβά TEKTOTERM (Συντελεστής αντίστασης
ατµοδιαπερατότητας µ=9), διαπερατός καθώς είναι, επιτρέπει την εισροή αέρα  από
έξω προς τα µέσα µε µία πολύ µικρή ταχύτητα της τάξης των 0,1-1,5  m/h).
Αποτέλεσµα, ο θερµός αέρας  που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο, στατικός στο
θερµοµονωτικό σοβά TEKTOTERM, επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο µε το εξωτερικό
ρεύµα αέρος. Η κίνηση είναι τόσο αργή που η θερµότητα του θερµοµονωτικού σοβά
TEKTOTERM διαµέσου της αγωγιµότητας, είναι αρκετή για να θερµάνει τον  αέρα που
εισέρχεται χωρίς να µεταβληθεί η  θερµότητα  του τοίχου. 

Συνέπεια, η θερµότητα µεταφέρεται από την µόνωση στον εσωτερικό χώρο
αυξάνοντας έτσι την θερµοκρασία του χώρου. 

Η παραπάνω θερµοµόνωση επιτρέποντας την ροή του εξωτερικού αέρος προς το
εσωτερικό ονοµάζεται: «∆υναµική».

ΤΕΚΤΟ HELLAS
Αειφόρες βιοκλιµατικές κατασκευές
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ∆ΙΑΠΝΟΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ:
Εξηλασµένη Πολυστερίνη µ = 200
∆ιογκωµένη Πολυστερίνη µ = 50
------------------------------------------------------------------   εκτός ορίων βιοκλιµατικής
αρχιτεκτονικής
Κοινός σοβάς ή τσιµεντοκονία µ = 20
------------------------------------------------------------------   εντός ορίων βιοκλιµατικής
αρχιτεκτονικής
Poliplus/Politerm µ = 10 -21
Tektoterm µ = 9

Επιπρόσθετα η ∆υναµική Μόνωση λειτουργεί ως ρυθµιστής υγρασίας:
Τον χειµώνα, η εισροή του εξωτερικού αέρα προς τον εσωτερικό χώρο διαµέσου του
δυναµικού τοίχου βοηθά για την αποφυγή δηµιουργίας υγρασίας και συντελεί προς την
αποφυγή θερµογεφυρών. 

Τους καλοκαιρινούς µήνες ο δυναµικός τοίχος λειτουργεί για τον καλύτερο αερισµό της
κατοικίας, καθώς λόγω του πορώδους τους µπορούν να απορροφούν υγρασία, έτσι και
η ∆υναµική Μόνωση µπορεί να απορροφήσει την υγρασία του εσωτερικού χώρου και
να την µεταφέρει στον εξωτερικό. Επίσης και το αντίθετο, εάν ο εσωτερικός χώρος
γίνει ξηρός, η ∆υναµική  Μόνωση µπορεί να δώσει πίσω υγρασία, κρατώντας έτσι µια
ισορροπία συνθηκών στον εσωτερικό χώρο. Ένα βασικό πρόβληµα που έρχεται να
επιλύσει ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός είναι ο ανεπαρκής αερισµός των κτιρίων.

Το πρόβληµα:
• Ρύπους που δεν οσµιζόµαστε ή δεν βλέπουµε δεν σηµαίνει για την ∆οµική Χηµεία 

ότι δεν υπάρχουν. 
• Στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες οι περισσότεροι άνθρωποι το 90% του χρόνου 

τους βρίσκονται µέσα σε κτίρια. 
• Η ποιότητα του εσωτερικού βιοκλίµατος επηρεάζει καθοριστικά την υγεία τους.
• Όταν στο εσωτερικό των κτιρίων παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων 

πάνω από τα ανεκτά για την υγεία των ανθρώπων όρια, τότε παρουσιάζονται και 
ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας. 

Η αιτία:
• Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όλο και πιο 

συχνά, ιδιαίτερα σε κτίρια που δεν αερίζονται σωστά, γιατί έχει περιορισθεί ο 
παθητικός αερισµός (µε τη χρήση φελιζόλ ή εξηλασµένης πολυστερίνης), µε στόχο 
τον περιορισµό και µόνο της κατανάλωσης ενέργειας. 

• Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται µε την χρήση κατασκευαστικών υλικών συνθετικής προέλευσης
που αυξάνουν τη συγκέντρωση οργανικών ενώσεων που επιβαρύνουν την υγεία. 

• Συχνά άλλωστε, στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων βρίσκουµε µεγάλες ποσότητες 
και άλλων  ρυπογόνων αερίων όπως το ραδιενεργό ραδόνιο. 

Η λύση:
• Η ∆υναµική Μόνωση πέραν του γεγονότος της εξασφάλισης χαµηλότερων 

ποσοστών απωλειών ενέργειας, υπό την µορφή θερµότητας, αντιµετωπίζει και τις 
λοιπές απαιτήσεις των αρχών της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής  εξασφαλίζοντας 
καλύτερη και ασφαλέστερη διαβίωση για τον ανθρώπινο οργανισµό. 

• Ο δυναµικός τοίχος µε την αέναη λειτουργία του εξασφάλιζει την ποιότητα του  
εσωτερικού  αέρα καθώς ευνοεί το Παθητικό Αερισµό.

Συνοψίζοντας δεν µπορούµε παρά να µην αναγνωρίσουµε τα παρακάτω γεγονότα:
• Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων 

τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα 
ενός κτιρίου σε επίπεδο σχεδιασµού, κατασκευής και χρήσης.  

• Η σηµαντική µείωση στην κατανάλωση ενέργειας οφείλεται  στην εξέλιξη στο 
γνωστικό αντικείµενο του ενεργειακού σχεδιασµού και στην παράλληλη εξέλιξη 
υλικών και δοµικών στοιχείων που επιτρέπουν στον σηµερινό µελετητή να 
υλοποιήσει τις προτάσεις του µε µεγάλους βαθµούς ελευθερίας.

• Η TEKTO HELLAS εναρµονισµένη µε το σύγχρονο περιβάλλον και τις υψηλές 
απαιτήσεις έχει τις λύσεις.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

>> TEKTO HELLAS
Αειφόρες βιοκλιµατικές κατασκευές
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BP SOLAR
Αξιοπιστία και καινοτοµία

του ∆άρειου ∆ηµητρίου
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik,

Germany

∆ιπλ. Χηµικός Μηχανικός,
Α.Π.Θ., MBA 

BP Solar, Sales Manager
Greece

Οι συζητήσεις για τις κλιµατικές αλλαγές και την ενεργειακή πρόκληση που αντιµετωπίζει η
κοινωνία µας οδηγούν το ενδιαφέρον όλων στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παράλληλα,
τα οικονοµικά κίνητρα της πολιτείας για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές, έχουν δηµιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για τους επενδυτές.
Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία αξιοποιώντας µια από τις πλέον «ορατές» εναλλακτικές
λύσεις, την ενέργεια από τον ήλιο, αποτελεί µια θεµελιώδη πρόταση τόσο για
επενδυτές όσο και για ευαισθητοποιηµένους πολίτες που ενδιαφέρονται για τις
εφαρµογές της στο οικιακό περιβάλλον.
Η BP Solar µε εµπειρία µεγαλύτερη από τρεις δεκαετίες και έργα φωτοβολταϊκών σε
όλο τον κόσµο, παρέχει σήµερα µια ευρεία γκάµα φωτοβολταϊκών πάνελ και λύσεων
φιλοσοφίας «µε το κλειδί στο χέρι» για την υποστήριξη έργων κάθε κλίµακας.
Οι σηµαντικές επενδύσεις της BP Solar στην έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων και η
συσσωρευµένη τεχνογνωσία από την πολυετή ενασχόλησή της µε τα φωτοβολταϊκά
συστήµατα οδηγούν την εταιρεία στην παρουσίαση καινοτόµων προϊόντων που
διακρίνονται για την υψηλή τους αξιοπιστία, την συµµόρφωσή τους µε αυστηρότατες
προδιαγραφές και την ευελιξία που παρέχουν σε διάφορες εφαρµογές και έργα.
Η οικογένεια Endura περιλαµβάνει φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού
πυριτίου. Για την σχεδίαση των panels η BP Solar συνεργάστηκε µε την Porsche Engineering
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προϊόντων µε υψηλή µηχανική αντοχή, ιδιαίτερη ευκολία
στην εγκατάσταση και εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης.

Στα χαρακτηριστικά της σειράς Endura περιλαµβάνονται:

- Νέο πλαίσιο αλουµινίου υψηλής αντοχής µε ειδική αυλάκωση και καµπυλόγραµµο 
προφίλ για µεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολότερο χειρισµό, µε αποτέλεσµα 
µεταξύ άλλων και την ταχύτερη εγκατάσταση.

- ∆υνατότητα εύκολης τοποθέτησης τόσο από τη µπροστινή πλευρά (σφιγκτήρες και 
κανάλια) όσο και από την οπίσθια όψη µε αντοχή σε φορτία έως 5400Pa. Το πλαίσιο 
παραµένει σταθερό ακόµα και µε έντονη χιονόπτωση και ύψος χιονιού 6 µέτρα!

- Ειδικός σχεδιασµός των γωνιών που αυξάνει τη δυνατότητα απορρόφησης 
κραδασµών από το πλαίσιο και υψηλής ανθεκτικότητας πολυεστερική επίστρωση 
στην πίσω πλευρά. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προστατεύουν τα πλαίσια ακόµα 
και σε περιπτώσεις σκληρού χειρισµού.

- Η καλύτερη αναλογία βάρους ανά watt στην κατηγορία.

Επιπλέον τα πλαίσια της σειράς Endura παρέχουν δυνατότητα ασφαλών ηλεκτρικών
συνδέσεων φέροντας κλειστό πλαίσιο ηλεκτρικών επαφών και ασύµµετρου µήκους ασφαλή
καλώδια σύνδεσης (weatherproof Multi-Contact III). Χαρακτηριστικό επίσης της
υψηλής κατασκευαστικής αξιοπιστίας της BP Solar και της φιλοσοφίας της
για την υλοποίηση άρτιων έργων φωτοβολταϊκών, αποτελεί το γεγονός ότι
στην ονοµαστική ισχύ των πλαισίων περιλαµβάνονται οι µετρήσεις για το
φαινόµενο του πρώτου φωτισµού (LID effect). Το φαινόµενο αφορά στην
µείωση της ισχύος ενός πάνελ µετά την έκθεσή του στο φυσικό ηλιακό φως
κατά τις πρώτες µέρες λειτουργίας του. Ο υπολογισµός της παραµέτρου
αυτής στον χαρακτηρισµό των πάνελ έχει σαν αποτέλεσµα να
εξασφαλίζεται η ισχύς της εγκατάστασης ακόµα και µετά την περίοδο του
πρώτου φωτισµού. Τα πλαίσια της σειράς Endura είναι πιστοποιηµένα
κατά IEC 61215:2005 και IEC 61730-1, IEC 61730-2 ενώ τα εργοστάσια
κατασκευής της BP Solar είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα φωτοβολταϊκά έργα αποτελούν
σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις, οι οποίες καλούνται να
λειτουργούν απροβληµάτιστα για τουλάχιστον 25 έτη. Η προµήθεια
φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής αξιοπιστίας και η συνεργασία µε
έναν κατασκευαστή που µπορεί να υποστηρίξει έργα σε τέτοιο
χρονικό ορίζοντα είναι επιβεβληµένη για τη βιωσιµότητα των έργων και
την εξασφάλιση της επένδυσης.

BP SOLAR

Χαρακτηριστικό παράδειγµα

της αξιοπιστίας και των

καινοτόµων χαρακτηριστικών

αποτελούν τα φωτοβολταϊκά

πάνελ της οικογένειας

Endura.





Οι κλιµατολογικές συνθήκες αλλάζουν συνέχεια προκαλώντας αύξηση στην µέση
εξωτερική θερµοκρασία κατά την διάρκεια των θερινών µηνών. Το φετινό καλοκαίρι
ήταν το πιο θερµό των τελευταίων ετών και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί υπολογίζουν
ότι κάθε χρόνο θα έχουµε αύξηση της µέσης εξωτερικής θερµοκρασίας κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού περίπου 0,54ºC κάθε χρόνο.
Αυτές οι κλιµατολογικές  αλλαγές δηµιουργούν την ανάγκη για ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα θέρµανσης/ψύξης το οποίο θα προσφέρει άνεση και θερµοκρασιακή
ισορροπία, τόσο σε κατοικίες όσο και σε κτίρια γραφείων.

Θερµική άνεση και ενεργειακή απόδοση 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα θέρµανσης/ψύξης ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή
µεταξύ ανθρώπινου οργανισµού και θερµαινόµενης /ψυχόµενης επιφάνειας και
υπερτερεί εξαιτίας της ακτινοβολίας δηµιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για ένα ιδανικό εσωτερικό θερµοκρασιακό προφίλ στο χώρο.  
Τα κλασσικά συστήµατα κλιµατισµού εµφανίζουν ακραία θερµοκρασιακά φαινόµενα,
υψηλές ταχύτητες αέρα στον χώρο, παγωµένες παροχές αέρα και υψηλά επίπεδα
στάθµης θορύβου.
Η πρόταση µε τα συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης και ψύξης επιτρέπει σε
αντίθεση µε τα κλασσικά συστήµατα χαµηλότερες θερµοκρασίες προσαγωγής στην
περίπτωση της θέρµανσης και υψηλότερες στην περίπτωση της ψύξης. Εξαιτίας αυτής
της λειτουργίας επιτυγχάνουµε καλύτερες αποδόσεις στην κατανάλωση αλλά και στην
κατανοµή θερµότητας. Εξαιτίας του περιορισµένου εύρους λειτουργίας των
θερµοκρασιών προσαγωγής σε θέρµανση/ψύξη προτείνουµε την λειτουργία του
συστήµατος µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Ολοκληρωµένες λύσεις θέρµανσης/ψύξης 

Παρακάτω θα γίνει περιγραφή του ολοκληρωµένου συστήµατος θέρµανσης/ψύξης. 
Εκτός από τις συσκευές ψύξης, αντλίες θερµότητας  και τους αφυγραντήρες είναι
απαραίτητα και τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.

Σωλήνας διατοµής 10,1Χ1,1 για ψύξη οροφής και θέρµανση τοίχου.

Ο δοκιµασµένος υψηλής δικτύωσης σωλήνας από PE-Xa είναι το βασικό στοιχείο όλων
των συστηµάτων τοποθέτησης (τοίχου, οροφής, δαπέδου). ∆ιακρίνεται από υψηλή
αντοχή στην πίεση, διάβρωση και εξαιτίας του εξωτερικού στρώµατος από EVAL, έχει
φράγµα οξυγόνου κατά DIN 4726. Ειδικά για την εγκατάσταση σε ψυχόµενες οροφής
και θέρµανσης τοίχου έχει δηµιουργηθεί ένας πολύ λεπτός  σωλήνας διατοµής
10,1Χ1,1. Εκτός από τις πολύ καλές ιδιότητες κάµψης, ο σωλήνας διακρίνεται και από
πολύ καλές υδραυλικές ιδιότητες. Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα εξαρτηµάτων και ο
σωλήνας έχουν καθαρή εσωτερική 8mm , ενώ οι σύνδεσµοι και τα ειδικά τεµάχια
σύνδεσης δεν ελαττώνουν την εσωτερική διατοµή και δεν αυξάνουν την πτώση πίεσης .   

Τεχνική ρύθµισης συστήµατος

Η ρύθµιση των συστηµάτων ενδοδαπέδιας θέρµανσης και ψύξης πρέπει να γίνει µε ένα
συνδυασµένο και ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου θέρµανσης/ψύξης. Η εναλλαγή
ανάµεσα στην λειτουργία θέρµανσης/ψύξης είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και
ελεγχόµενη. Στην περίπτωση ψύξης εµποδίζεται µέσω των συστηµάτων ελέγχου η
δηµιουργία δρόσου και υπέρψυξης στην τελική επιφάνεια και εξασφαλίζεται µε αυτόν
τον τρόπο ιδανική ψυκτική απόδοση. Τα συστήµατα ρύθµισης είναι λειτουργικά
εξαιτίας της module δοµής του και της ιδανικής συνεργασίας µε όλους τους ρυθµιστές
και ελεγκτές για τις διαφορετικές χρήσεις (θέρµανση/ψύξη). Οι ρυθµιστές ελέγχουν
και ρυθµίζουν κεντρικά όλα τα παρελκόµενα στοιχεία του συστήµατος,
εξασφαλίζοντας θερµική άνεση στον χώρο και χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση. Οι
ρυθµιστές οι οποίοι απαιτούνται εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τις απαιτήσεις και
το µέγεθος του έργου. Υπάρχουν πολλά µοντέλα που µέσα από την εύκολη και λογική
χρήση  τους µπορούν να µας κερδίσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες µας.
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σύστηµα – εξασφαλίζοντας

κάθε στιγµή µοναδική

θερµοκρασιακή ισορροπία. 

REHAU
Θέρµανση και ψύξη µε ένα σύστηµα
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Ενδοδαπέδια θέρµανση και ψύξη για τοίχο και οροφή

Τα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης οροφής και τοίχου παίρνουν σηµαντική θέση και
αξία σε όλες τις µοντέρνες κατασκευές. Τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας αυτών των
συστηµάτων καθώς επίσης και η γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτούµενες αποδόσεις
τα κατατάσσουν στην υψηλότερη κλίµακα άνεσης και ευχαρίστησης. Με τα συστήµατα
θέρµανσης και ψύξης οι οροφές και οι τοίχοι των χώρων ενεργοποιούνται θερµικά.
Ο συνδυασµός τέτοιων επιφανειών για τον σκοπό της θέρµανσης και ψύξης επιτρέπει
πολλαπλές λύσεις σε επίπεδα χαµηλής ενεργειακής ζήτησης για θέρµανση και ψύξη
τόσο µε το στεγνό όσο και µε τον υγρό τρόπο τοποθέτησης.
Το στοιχείο θέρµανσης-ψύξης στην περίπτωση της στεγνής τοποθέτησης είναι
κατάλληλο για την τοποθέτηση  σε τοίχο και οροφή εσωτερικά των κτιρίων. 
Τα στοιχεία θέρµανσης-ψύξης κατασκευάζονται από γυψοσανίδα ( πάχους 15mm) µε
φρεζαρισµένους αρµούς σε µορφή σαλίγκαρου ή µαιάνδρου που έχουν στις εσοχές
τους σωλήνα διατοµής 10,1Χ1,1 µε διάφορα βήµατα τοποθέτησης ( 50mm, 75mm,
125mm). Οι πλάκες αυτές είναι πλήρως ελεγµένες, οικολογικές, χηµικά ουδέτερες µε
πιστοποιητικά καταλληλότητας για τον ανθρώπινο οργανισµό. Τα στοιχεία θέρµανσης-
ψύξης διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και εξασφαλίζουν συνδυαζόµενα υψηλούς
βαθµούς απόδοσης σε επιφάνειες ψύξης και θέρµανσης.
Στην περίπτωση της επιτοίχιας θέρµανσης µε υγρό τρόπο κατασκευής θα
χρησιµοποιηθούν ράγες κατασκευασµένες από σκληρό και υψηλής σταθερότητας
πολυπροπυλένιο για την σταθεροποίηση των σωλήνων στον τοίχο ή στην οροφή. 
Οι αποστάσεις τοποθέτησης είναι ανά 2,5cm και πολλαπλάσια αυτού. Το πάχος της
πατούρας των ραγών είναι 4mm ενώ το συνολικό τους πάχος είναι 13mm. 
∆ιπλά στηρίγµατα εξασφαλίζουν την σταθερότητα του σωλήνα στις καµπύλες του.
Το θερµαντικό και ψυκτικό πεδίο δηµιουργείται χρησιµοποιώντας τον σωλήνα
ονοµαστικής διατοµής 10,1Χ1,1. Η σύνδεση µε τον συλλέκτη πραγµατοποιείται
χρησιµοποιώντας σωλήνα ονοµαστικής διατοµής 20Χ2,0 ή 17Χ2,0. Οι καµπύλες
όδευσης 90ο  του σωλήνα είναι κατασκευασµένες από υψηλής σταθερότητας
πολυαµίδιο και εξασφαλίζουν τον σωλήνα από µηδαµινό κίνδυνο τσακίσµατος.

Ολοκλήρωση του συστήµατος - ενδοδαπέδια θέρµανση 

Για την ολοκλήρωση της θέρµανσης-ψύξης ενός κτιρίου θα τοποθετηθεί επίσης και ένα
σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης το οποίο έχει τη δυνατότητα να µας προσφέρει
πολύ χαµηλό πάχος κατασκευής. Τα θερµαντικά και ψυκτικά πεδία θα δηµιουργηθούν
χρησιµοποιώντας σωλήνα ονοµαστικής διατοµής 10,1Χ1,1. Ο σωλήνας θα στερεωθεί
χρησιµοποιώντας τις ράγες. Η τοποθέτηση θα πρέπει να ακολουθήσει τις
προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν για τα δάπεδα. Η απόσταση τοποθέτησης του σωλήνα
είναι ανά 2,5cm και πολλαπλάσια αυτού. 

Συσκευές ψύξης και αντλίες θερµότητας θέρµανσης - ψύξης

Τόσο οι ψύκτες, όσο και οι αντλίες θερµότητας αέρος και αέρος-νερού είναι
ολοκληρωµένα συστήµατα που λειτουργούν σε χαµηλά επίπεδα θορύβου και
χρησιµοποιούνται σε κατοικίες και κτίρια γραφείων. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν
µε υψηλό βαθµό απόδοσης και εξασφαλίζουν οικονοµική λειτουργία. Η χρήση
αφυγραντήρα προκαλεί αφύγρανση στο χώρο και δηµιουργεί ευχάριστο κλίµα στην
περίπτωση της ψύξης, µειώνοντας το σηµείο δρόσου, η αύξηση της απόδοσης στην
περίπτωση της ψύξης µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ψύξη οροφής.

Ενδοδαπέδια θέρµανση σε συνδυασµό µε συστήµατα γεωθερµίας

Τα συστήµατα γεωθερµίας εκµεταλλεύονται την ενέργεια που υπάρχει στο εσωτερικό
της γης και επιτρέπουν µε την χρήση γεωθερµικής αντλίας θερµότητας την µεταφορά
θερµότητας από και προς το έδαφος για την παραγωγή ψύξης και θέρµανσης σε
συστήµατα θέρµανσης-ψύξης µε χαµηλές θερµοκρασίες λειτουργίας. Με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνουµε, οικονοµία στην λειτουργία των συστηµάτων ψύξης-θέρµανσης
µε εξοικονόµηση καυσίµου περίπου 75%το χειµώνα, µηδενικό κόστος συντήρησης
χωρίς καµινάδα, λεβητοστάσιο κ.λ.π. και δροσισµό χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

>> REHAU

Ενδοδαπέδια θέρµανση



CONERGY ΕΠΕ

H Conergy είναι ένας από τους

πιο σηµαντικούς Οµίλους

εταιριών στον τοµέα

κατασκευής και εµπορίας

συστηµάτων Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με γραφεία σε περισσότερες

από 20 χώρες, διεθνή

παρουσία σε 4 ηπείρους και

απασχολώντας σήµερα

περισσότερους από 2000

υπαλλήλους η Conergy

θεωρείται η εταιρία

συστηµάτων ηλιακής

ενέργειας µε το µεγαλύτερο

όγκο συναλλαγών στην

Ευρώπη.
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Έχοντας µέχρι σήµερα προµηθεύσει χιλιάδες φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήµατα και µε
εµπειρία στην εγκατάσταση περισσότερων από 120 MWp ηλιακών έργων ανά τον κόσµο, η
Conergy ακολουθεί µια παγκόσµια στρατηγική ανάπτυξης που εστιάζει στον πελάτη µε
στόχο να προσφέρει τη βέλτιστη τεχνογνωσία κατά το σχεδιασµό και την υποστήριξη
ενός ενεργειακού έργου καθώς και την πιο αξιόπιστη και αποδοτική τεχνολογία κατά τη
φάση ολοκλήρωσης αυτού. Η ικανότητα αυτή της Conergy βασίζεται στην εµπειρία, στην
εξειδικευµένη γνώση και επαγγελµατισµό, στοιχεία τα οποία σε συνδυασµό µε την
ευρύτατη και ανανεωµένη γκάµα προϊόντων της συνθέτουν τη βάση της επιτυχίας της.
Η Conergy βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, αρχικά µέσω της ΑΕΤ Solion
(100% θυγατρική εταιρία της Conergy) και στη συνέχεια µε την επωνυµία της µητρικής
εταιρίας. Εξαιτίας του αυξηµένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η χώρα µας στον
τοµέα των Φωτοβολταϊκών, η Conergy στοχεύει στην καλύτερη προσέγγιση της αγοράς
που επιτυγχάνεται µε διττό τρόπο:
• Υλοποίηση ενός εκτεταµένου, έµπειρου και εξειδικευµένου δικτύου πωλήσεων 

χονδρικής σε όλη την Ελλάδα (Β2Β) παρέχοντας τα πλέον καταξιωµένα διεθνώς 
προϊόντα µε παράλληλη εκπαίδευση των εγκαταστατών για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 

• Εξυπηρέτηση των τελικών πελατών που ενδιαφέρονται για έργα µε το κλειδί στο χέρι 
(B2C) παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως διαστασιολόγηση 
συστηµάτων µε ακρίβεια, ενεργειακή µελέτη λειτουργίας καθώς και µελέτη 
εφαρµογής αυτών.

Έως σήµερα η Conergy στην Ελλάδα έχει σχεδιάσει, µελετήσει και εγκαταστήσει εκατοντάδες
φωτοβολταϊκά συστήµατα τόσο αυτόνοµα, όσο και συνδεδεµένα µε το δίκτυο, ενώ σύµφωνα
µε στοιχεία του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) είναι η πρώτη εταιρία σε
πωλήσεις και εγκατεστηµένα συστήµατα στην Ελλάδα µε ποσοστό άνω του 30%.

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 100κW στην Πάτρα
Ακόµη ένα διασυνδεδεµένο σύστηµα 100 kW είναι γεγονός. Η Γερµανικής προέλευσης
εταιρία Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Conergy ΕΠΕ, πραγµατοποίησε την προµήθεια
υλικών για την ολοκλήρωση του συστήµατος. Το συγκεκριµένο σύστηµα 100kW είναι
τεχνολογίας µονοκρυσταλλικού πυριτίου που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στην περιοχή
της Πάτρας και τροφοδοτεί το δίκτυο µε περισσότερες από 125,000 kWh ετησίως, ενώ
εξοικονοµεί περισσότερο από 79,000 kg CO2. 

Το σύστηµα αποτελείται από:
⎪ 570 Φ/Β γεννήτριες Sharp 175 (NT-R5E3E)
⎪ 15 µετατροπείς Conergy IPG 5000 
⎪ 3 µετατροπείς Conergy IPG 5000 vision 
⎪ 18 βάσεις στήριξης Conergy SolarGigant II  µε βάση για αντοχή σε ταχύτητα ανέµου 130km/h
⎪ 1 σύστηµα επίβλεψης Conergy Sunreader

Περίοδος εγκατάστασης:  Οκτώβριος - Νοέµβριος 2007
Συνεργάτης: ΝΑΙS Ο.Ε., Πάτρα

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 50κW στη Θεσσαλονίκη
Τον Ιανουάριο του 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός Φ/Β πάρκου ισχύος 50kWp
σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριµένος Φ.Β σταθµός βρίσκεται εγκατεστηµένος
σε ελεύθερη έκταση στο χωριό Μεσηµέρι και αξίζει να σηµειωθεί ότι αποτελεί την
πρώτη διασυνδεδεµένη µε το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο εγκατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή της συµπρωτεύουσας. Ο Φ/Β σταθµός παράγει ετησίως 62 MWh ηλεκτρικής
ενέργειας ενώ παράλληλα οδηγεί σε εξοικονόµηση εκποµπών CO2  κατά 67,5 τόνους. 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το συγκεκριµένο σύστηµα έχει ήδη συνδεθεί µε το
δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (∆ΕΗ).

Η βασική δοµή του συστήµατος περιλαµβάνει:
⎪261 Φ/Β γεννήτριες τύπου Conergy S190P
⎪6 µετατροπείς δικτύου τύπου SMA SMC 8000TL
⎪10 βάσεις στήριξης τύπου Conergy SolarGigant

Ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν κάποια συµπληρωµατικά συστήµατα: 
⎪STCool: σύστηµα αερισµού/ κλιµατισµού του inverter house
⎪STGuard: σύστηµα φύλαξης µε µετάδοση εικόνας σε πραγµατικό χρόνο.
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Κουφώµατα γεµάτα ενέργεια για το µέλλον!
Βρίσκουµε σήµερα τις απαντήσεις του αύριο. Με τον στόχο αυτό προχωρούν η έρευνα
και η ανάπτυξη στη REHAU εδώ και πολλά χρόνια. 
Οι πρώτες ύλες εξαντλούνται και η ενέργεια γίνεται πιο ακριβή. Η εξοικονόµηση
ενέργειας και η ιδανική χρήση της είναι καθοριστικοί παράγοντες για τις νέες
κατασκευές, αλλά και για ανακαινίσεις παλιότερων κατασκευών. Όλες οι προσεγγίσεις
βασίζονται στους τρεις πυλώνες της ενεργειακής απόδοσης:
1. Μείωση της απώλειας ενέργειας
2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας
3. Αποδοτική παραγωγή της ενέργειας

Τα κουφώµατα από προφίλ της REHAU συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του
πρώτου πυλώνα, δηλαδή στη µείωση της απώλειας ενέργειας.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Αποτελεσµατική και αποδοτική.
Το σύστηµα πολλαπλών θαλάµων και τα προφίλ µε µονωτικό αφρό δηµιουργούν
συνθήκες εξαιρετικής µόνωσης. Τα προφίλ, σε συνδυασµό µε τον κατάλληλο
υαλοπίνακα συνθέτουν ενεργειακά αποδοτικές πόρτες και παράθυρα, για κατοικίες
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και για κατοικίες παθητικής ενέργειας. 

Τα πλεονεκτήµατα µε µία µατιά:
1. Πολύπλευρες λύσεις για κατοικίες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας και κατοικίες 

παθητικής ενέργειας
2. Με την τεχνολογία πολλαπλών θαλάµων ο αέρας λειτουργεί ως µονωτικό µέσο
3. Τα πολλαπλά επίπεδα µόνωσης εµποδίζουν τη διείσδυση υγρασίας και αυξάνουν 

την αίσθηση της άνεσης
4. Ο σύγχρονος υαλοπίνακας µε θερµοµόνωση φροντίζει για την ιδανική 

θερµοµόνωση
5. Οι πολύ καλές τιµές U µειώνουν κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας
6. Το κόστος θέρµανσης µειώνεται προς οικονοµικό σας όφελος
7. Οι µειωµένες εκποµπές CO2 διαφυλάσσουν το περιβάλλον

Μετρητής εξοικονόµησης ενέργειας

Για την εξατοµικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη, η REHAU ανέπτυξε τον µετρητή
εξοικονόµησης ενέργειας. Ο µετρητής υπολογίζει τις δυνατότες εξοικονόµησης
ενέργειας που υπάρχουν στο κάθε σπίτι, µε την τοποθέτηση κουφωµάτων από προφίλ
REHAU και συµβάλλει µε τον τρόπο αυτό στη λήψη της σωστής απόφασης για τα
κουφώµατα που θα επιλέξετε. 
Μπορείτε να βρείτε τον µετρητή εξοικονόµησης ενέργειας στην ιστοσελίδα
www.rehau.gr.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Αντιθορυβική προστασία στα µέτρα σας.
Κάθε τοποθεσία, κάθε κτίριο είναι εκτεθειµένα σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου και
κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αίσθηση των ήχων. Τα συστήµατα REHAU παρέχουν
εξειδικευµένες και ελεγµένες λύσεις για την ηχοµονωτική προστασία που
ενδείκνυνται για την κάθε περίπτωση. 
Τα πλεονεκτήµατα µε µία µατιά:
1. Αποτελεσµατική ηχοµόνωση µε χρήση ειδικών υαλοπινάκων
2. Αυξηµένο αίσθηµα άνεσης 
3. Tοποθέτηση και συναρµολόγηση βάσει προδιαγραφών
4. ∆υνατότητα εφαρµογής παραθύρων µε στάνταρ προφίλ, χωρίς να απαιτούνται 

ειδικές λύσεις
5. Ειδικός τρόπος κατασκευής για περισσότερη ασφάλεια

REHAU

Τα σύγχρονα παράθυρα 

προσφέρουν περισσότερα.

Θερµοµόνωση, ηχοµόνωση,

αντιδιαρρηκτική προστασία.

REHAU
Τα σύγχρονα παράθυρα προσφέρουν περισσότερα
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>> REHAU
Τα σύγχρονα παράθυρα προσφέρουν περισσότερα

ΑΝΤΙ∆ΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ιδανική ασφάλεια σε όλο το σπίτι. 
Οι στατιστικές της αστυνοµίας και των ασφαλιστικών εταιριών µιλούν ξεκάθαρα: 
Κάθε δύο λεπτά γίνεται µία διάρρηξη! Από τις 430.000 διαρρήξεις, οι µισές είναι σε
ιδιωτικά διαµερίσµατα και σπίτια. Με την τοποθέτηση των κατάλληλων κουφωµάτων
από ενισχυµένο προφίλ, υαλοπίνακες ασφαλείας και ενισχυµένα τµήµατα µηχανισµών,
αυξάνεται η προστασία του ιδιωτικού σας χώρου και µειώνεται η προσβασιµότητα σε
ανεπιθύµητους «επισκέπτες».

Τα πλεονεκτήµατα µε µία µατία:
1. Ενισχυµένα εξαρτήµατα µηχανισµών µε άξονα πλατιάς κεφαλής
2. Μηχανισµοί EF1-/ EF2
3. Υαλοπίνακες ασφαλείας (VSG)
4. Υαλοπίνακες µε προστασία από θραύση
5. Τεχνική συγκόλλησης REHAU υάλωσης- κάσας
6. Αυξηµένη αντιδιαρρηκτική προστασία µε την τοποθέτηση µηχανισµών ασφαλείας
και υαλοπινάκων

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

AIR COMFORT- Το έξυπνο σύστηµα αερισµού
Το σύστηµα AIR COMFORT αποτελεί έναν αυτοτελή τρόπο εξασφάλισης του αναγκαίου
εξαερισµού, χωρίς την παρέµβαση του χρήστη, προκειµένου να διασφαλίζεται η καλή
κατάσταση του οικοδοµήµατος! Ρυθµίζει την εισροή φρέσκου αέρα ανάλογα µε το
φορτίο ανέµου. Όταν το φορτίο ανέµου αυξάνεται ο µηχανισµός αντιδρά και κλείνει
αυτόµατα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο σωστός αερισµός. 

Τα πλεονεκτήµατα µε µία µατιά:
1. Βελτιώνει την ανακύκλωση του αέρα
2.   Υγιεινή ατµόσφαιρα εσωτερικού χώρου, µείωση φθορών από την υγρασία 
3. Αυτορυθµιζόµενο και αθόρυβο
4. Εύκολο καθάρισµα
5. ∆εν επηρεάζονται οι αντιδιαρρηκτικές ιδιότητες
6. Εξοικονόµηση χρόνου κατά την τοποθέτηση, µέσω του κουµπώµατος στο φύλλο – 

χωρίς τρύπηµα και βίδωµα
7. ∆εν χρειάζεται συντήρηση
8. ∆εν φαίνεται σε κλειστό παράθυρο
9. Μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε στιγµή καθώς και να αφαιρεθεί οτιδήποτε

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η REHAU δραστηριοποιείται για το περιβάλλον
Ήδη από τη δεκαετία του 50 η REHAU παίρνει πίσω απόβλητα παραγωγής, ανεξάρτητα
από τον κατασκευαστή και τα ανακυκλώνει. Από τη δεκαετία του 70, τα προϊόντα της
REHAU διαθέτουν σήµανση πρώτων υλών. Τέλος της δεκαετίας του 80, η εταιρία
ξεκίνησε την ανάπτυξη προγραµµάτων διάθεσης αποβλήτων.
Η εξοικονόµηση ενέργειας ξεκινάει από την παραγωγή.
Ήδη από την κατασκευή των προφίλ PVC, ξεκινάει στην REHAU η προστασία του
περιβάλλοντος. Από την παραγωγή χωρίς κάδµιο και πλαστικοποιητές, την
εξοικονόµηση ενέργειας, µέχρι και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. 
Η ανάπτυξη δεν σταµατάει εδώ.
Η REHAU θέτει περιβαλλοντικούς στόχους, για να βελτιώνει συνεχώς την
περιβαλλοντική προστασία. Η πραγµατοποίησή τους επιτυγχάνεται µε περιβαλλοντικά
προγράµµατα και µεµονωµένα µέτρα.
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∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟΙ,

συνεχίζει να είναι 

το αισιόδοξο µήνυµα, 

για τα µέλη του δικτύου

τεχνικών καταστηµάτων

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ, και αυτό υπήρξε

το κεντρικό θέµα συζήτησης

κατά το 21ο Συνέδριο του

δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ 

που πραγµατοποιήθηκε στις

αίθουσες του ξενοδοχείου

PANORAMA ASTERIA της

Θεσσαλονίκης.

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
Σε συνεχή άνοδο

Αναλυτικότερα τα θέµατα που παρουσιάστηκαν και αφορούσαν τους οικονοµικούς δείκτες
της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ δηλαδή την αύξηση του τζίρου του δικτύου κατά το 15% για το
Ά πεντάµηνο του 2008 συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο πεντάµηνο του 2007 και την

περαιτέρω αυξανόµενη άνοδο του προβλεπόµενου κύκλου πωλήσεων, ο οποίος
αναµένεται να φτάσει τα 17.000.000 Ε., ενδυνάµωσαν την πεποίθηση σε κάθε ένα από
τα 55 πλέον καταστήµατα- µέλη του δικτύου της  ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, τα οποία σύντοµα
αναµένεται να αυξηθούν σε 60, ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είµαστε ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟΙ.

Χορηγοί του 21ου αυτού Συνεδρίου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ υπήρξαν οι εταιρίες ΧΑΛΚΟΡ ΚΑΙ ICMA.
Κατά τις σηµαντικότερες παρουσιάσεις των κυρίων-κυρίων Κολιού για τη ΧΑΛΚΟΡ και Giovani
Gentili για τα νέα µοντέλα των προϊόντων των δύο χορηγών και εκ των βασικών προµηθευτών
της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, µε όλες τις σύγχρονες τεχνικές βελτιώσεις και εφαρµογές τους.

Τι είναι η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ;

Είναι ένα δίκτυο, µία ένωση - θα µπορούσαµε να πούµε - των δυνάµεων των τεχνικών
καταστηµάτων, που κύριο αντικείµενο έχουν την ψύξη, τη θέρµανση, τον κλιµατισµό,
την ηλιακή ενέργεια και την επεξεργασία νερού. Είναι µια προσπάθεια για την επίτευξη των
στόχων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της δουλειάς τους και κατ΄ επέκταση, στην
ασφαλή βιωσιµότητά τους µέσα σε ένα ολοένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον.

Πότε ξεκίνησε το δίκτυο και πια ήταν η αρχική ιδέα;

Η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ξεκίνησε το 1999, από επτά ιδρυτικά µέλη που είχαν ίδιους προβληµατισµούς
και ανησυχίες. Μέσα στον ίδιο χρόνο είχε ήδη εγγράψει τα πρώτα πέντε µέλη της,
φτάνοντας τα δώδεκα σηµεία πώλησης. Σήµερα, µετά από µία ιδιαίτερα προσεγµένη και
σωστά οργανωµένη δυναµική ανάπτυξη, το δίκτυο διαθέτει 55 σηµεία πώλησης σε όλη την
Ελλάδα και εξακολουθεί να αξιολογεί νέες αιτήσεις για την ένταξη και νέων
καταστηµάτων - µελών µε τα ίδια πάντα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης που καθιέρωσαν
το δίκτυό της στο χώρο της ψύξης, της θέρµανσης, του κλιµατισµού, της ηλιακής
ενέργειας και της επεξεργασίας νερού, ως το Νο 1 δίκτυο στην Ελλάδα.

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια;

Τα κριτήρια αυτά είναι απλά και ταυτόχρονα αυστηρά στην τήρησή τους:
1. Καταστήµατα πολυετούς σωστής λειτουργίας, καθαρού προφίλ και παρουσίας στην 

τοπική αγορά.
2. Ηλικία καταστηµατάρχη (µέχρι 45 ετών ή διάδοχη κατάσταση).
3. Εξοικείωση µε τη σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής (Η/Υ – Ε- mail – internet κ.λ.π.).
4. Άριστο επίπεδο επικοινωνίας και ευρύτητα για την αντιµετώπιση κοινών ανησυχιών και 

προβληµατισµών.
5. Αξιοπιστία και εµπορική φερεγγυότητα.
6. Οµαδικό πνεύµα ( κατανόηση και συµµετοχικότητα).

Ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της προσπάθειας για την ανάπτυξη των
καταστηµάτων αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ;

Για µεν τα καταστήµατα - µέλη τελικός στόχος είναι και παραµένει διαρκώς τα
καταστήµατα της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ να αναδεικνύονται πρώτα στην περιοχή τους. Με ισχυρή
παρουσία, µε τις πιο ανταγωνιστικές τιµές και µε µία ευρύτατη γκάµα προϊόντων να
αποτελούν πόλο έλξης και να προσελκύσουν γύρω τους κατασκευαστές, εργολάβους,
τεχνικές εταιρίες και υδραυλικούς στις ευρύτερες  περιοχές  που δραστηριοποιούνται.

Για δε τη διαθερµική ως δίκτυο, ο στόχος είναι, µέσα από την ενδυνάµωσή της µε τα
καλύτερα καταστήµατα κάθε τοπικής αγοράς, να αποκτήσει πανελλαδική παρουσία και µε
τη συνεχή βελτίωση των οργανωτικών της δοµών να παρέχει τις καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες προς όλα τα καταστήµατα - µέλη της, για τη συνεχή ποσοτική και ποιοτική
αναβάθµιση κάθε εµπορικής τους δραστηριότητας.

Εγγύηση για τη σίγουρη αναπτυξιακή πορεία της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ αποτελούν τα αυστηρά
αξιολογηµένα καταστήµατα - µέλη της (υπάρχοντα ήδη και µέλλοντα να ενταχθούν) και η
σοβαρή εικόνα του δικτύου ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ κατά την πολυετή παρουσία τους στο χώρο, που
δίνει σ’ όλα τα καταστήµατα - µέλη το αισιόδοξο µήνυµα.



Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ έχει κάποια σχέση µε τη µέθοδο
franchise;

Όχι, καµία σχέση µε franchising, διότι ακριβώς τα καταστήµατα - µέλη της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ
διατηρούν την ανεξάρτητη και αυτόνοµη λειτουργία τους κάτω από τα ήδη χτισµένα
ατοµικά ονόµατα, λογότυπα και προφίλ στην κάθε τοπική τους αγορά, ενδυναµώνοντας
την ανταγωνιστικότητα και την εν  γένει παρουσία τους µε την συµπληρωµατική κάλυψή
τους ως µέλη του πανελλαδικά αναγνωρισµένου πλέον δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ.

Τι συµβαίνει µε τις καταξιωµένες επιχειρήσεις που θα επιθυµήσουν να ενταχθούν  στο
δίκτυο; Θα χρειαστεί να απολέσουν την προηγούµενη ταυτότητά τους;

Όπως είπαµε νωρίτερα, αλλά και σε όλες τις επιµέρους συζητήσεις µας µε υποψήφια για
ένταξη µέλη, η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ δεν κατεβάζει τις καταξιωµένες και χτισµένες µε κόπο
ατοµικές πινακίδες των καταστηµάτων - µελών της. Έχει να ενδυναµώσει και να αναπτύξει
ακόµα περισσότερο κάθε τοπικό κατάστηµα µέσα από τη συµπληρωµατική χρήση του
πανελλήνιας αναγνωρισιµότητας ονόµατος και λογοτύπου της και µε µία ευρύτατη δέσµη
παροχών προς όλα τα καταστήµατα- µέλη της, ώστε να δηµιουργείται για όλους µε µία
τεράστια προοπτική ανάπτυξης- βιωσιµότητας και ποιότητας ζωής των καταστηµαταρχών.

Μία επιχείρηση που επιθυµεί να ενταχθεί στο δίκτυο, µπορεί παράλληλα να διαθέτει
και άλλα προϊόντα;

Στα καταστήµατα - µέλη της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ δεν επιβάλλονται όροι και πολιτικές
συγκεκριµένων αγορών προϊόντων (και πολύ περισσότερο πωλήσεων λιανικής - όπως στο
franchising) αλλά δίνονται εναλλακτικές προτάσεις αγορών, βάσει των ετήσιων κεντρικών
συµφωνιών της, για αγορά προϊόντων ή συµµετοχή σε προγράµµατα εισαγωγών µε την
απόλυτη κρίση και επιλογή του κάθε καταστήµατος. Εδώ όµως θα πρέπει να τονιστεί
ιδιαίτερα ότι οι παροχές και οι όροι κάθε συµφωνίας µέσω ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ είναι τόσο
ανταγωνιστικοί, ώστε παρά την ελευθερία του συστήµατος, τα καταστήµατα- µέλη της
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ διακινούν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους µέσω ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ.

Κ. Γωνιάδη, τι οφέλη µπορεί να αποκοµίσει κάποιο κατάστηµα µέσα από την ένταξή του
στη ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ;

Πολλά είναι τα οφέλη που µπορούν να εξασφαλίσουν από το δίκτυο τα καταστήµατα, 
τα οποία θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε ως εξής:
1. Πανελλήνια  αναγνωρισιµότητα κάτω από ενιαία εταιρική ταυτότητα
2. Ισχυροποιηµένη διαπραγµατευτική ικανότητα
3. Μαζικότητα αγορών µε συµµετοχή σε αυτές µε µόνο τον ατοµικό όγκο που χρειάζεται 

κάθε κατάστηµα (χωρίς άσκοπα στοκαρίσµατα)
4. ∆ιευρυµένη γκάµα προϊόντων των πλέον επωνύµων προµηθευτών
5. Τιµές εισαγωγής και απευθείας συµµετοχή στις εισαγωγές του δικτύου µε την 

ελάχιστη ποσότητα που χρειάζεται το κάθε κατάστηµα.
6. Πρωτοποριακή συµµετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων συναφών µε το αντικείµενο 

των καταστηµάτων στην προοπτική της διαφοροποίησης από τον ανταγωνισµό
7. Οργάνωση και κατευθύνσεις marketing για την παρακολούθηση όλων των σύγχρονων 

τάσεων της αγοράς
8. Σύγχρονα  ενιαία τραπεζικά προγράµµατα πιστοδοτικής κάλυψης, καθώς και τα 

αντίστοιχα προγράµµατα πληροφοριών και νοµικών κάλυψης των συναλλαγών τους
9. ∆ηµόσιες σχέσεις και προβολή (έντυπη, ραδιοφωνική και outdoor) µέσα από κοινά 

προγράµµατα µε οικονοµία κλίµατος
10. Ανταλλαγή ενηµέρωσης, εµπειριών και αλληλοβοήθειας µεταξύ των καταστηµάτων - 

µελών για την έγκαιρη αντιµετώπιση των ανταγωνιστικών προκλήσεων κάθε τοπικής 
αγοράς του ελληνικού χώρου

11. Απεµπλοκή των καταστηµάτων από τις δύσκολες και χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις 
στην αρχή κάθε χρονιάς, µε µία κεντρική και αυταπόδεικτα ισχυρότερη συµφωνία 
µέσω της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ

12. Εκµετάλλευση της υψηλής τεχνολογίας για άµεση ενηµέρωση και ατοµική 
παρουσίαση µέσω internet και E-mail µε την προοπτική σύντοµα της on-line σύνδεσης 
όλων των καταστηµάτων - µελών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ

13. Και τελικά ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ απόλυτα ανταγωνιστικές, σε µια ευρύτατη γκάµα προϊόντων, 
που επιτυγχάνονται µέσα από την µαζικότητα και την ισχυροποιηµένη 
διαπραγµατευτικότητα των 55 καταστηµάτων της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ

13 µεγάλα πλεονεκτήµατα

>> ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
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Βασικό χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών πλαισίων πολυκρυσταλλικού και
µονοκρυσταλλικού πυριτίου της aleo Solar είναι η υψηλή ποιότητα και οι αυστηρές
προδιαγραφές όλων των επιµέρους υλικών τα οποία και εξασφαλίζουν προϊόντα
υψηλής απόδοσης.

Οι κυψέλες είναι ενσωµατωµένες σε δυο επιστρώσεις EVA, δηλαδή Αιθυλενίου-Οξικού
βινυλίου, υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το πλαίσιο
αποτελείται από ένα κράµα αλουµινίου, άκαµπτο και ανθεκτικό στην διάβρωση,
δίνοντας στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο σταθερότητα ώστε να συναρµολογηθεί σε µια
ποικιλία διατάξεων.

Η µπροστινή πλευρά της µονάδας καλύπτεται από ένα θερµικά πιεσµένο γυαλί. Έτσι,
εκτός από την διασφάλιση υψηλής διαπερατότητας του φωτός, το γυαλί προστατεύει
τις κυψέλες από τις κακές καιρικές συνθήκες όπως το χαλάζι, το χιόνι και τον πάγο.
Ένα φύλλο από υβρίδιο πολυεστέρα στην πίσω πλευρά του πλαισίου εγγυάται καλή
µόνωση και µεγάλη διάρκεια ζωής.

Το κουτί διακλάδωσης στο πίσω µέρος της γεννήτριας είναι εφοδιασµένο µε διόδους
bypass για την πρόληψη της υπερθέρµανσης µεµονωµένων κυψελών (φαινόµενο hot-spot).

Επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας προϊόντων της aleo solar είναι το γεγονός ότι για
κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο προσφέρεται εγγυηµένη παραγωγή 0/+ 5watt της
ονοµαστικής ισχύος. Όταν για παράδειγµα εγκατασταθεί ένα πάνελ ονοµαστικής
ισχύος 160W, η πραγµατική του ισχύς µπορεί να φτάσει τα 164,9W που στο εν λόγω
πάνελ ισοδυναµεί µέχρι και 3,3% παραπάνω παραγωγή.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της aleo solar χαρακτηρίζονται
από µια ενιαία λαµπερή µπλε επιφάνεια ενώ τα µονοκρυσταλλικά πλαίσια αντίστοιχα
φέρουν µια καλής αισθητικής µαύρη επιφάνεια.    

Όλα τα πλαίσια έχουν βέλτιστα προσαρµοστεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της
σηµερινής αγοράς: έχουν τις ιδανικές διαστάσεις ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν
ευκολότερα η εγκατάσταση, έχουν µεγάλη απόδοση και η παραγωγή τους γίνεται µε
τρόπο όσο το δυνατόν φιλικότερο προς το περιβάλλον.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων  της Aleo Solar επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους
γερµανικούς και διεθνείς φορείς. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε
το ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο IEC 61215:2005 και πληρούν τα κριτήρια για την
προστασία Β τάξης (Class II). Eπιπλέον, το 2006 τα πλαίσια της σειράς S16 πήραν την
πρώτη θέση ανάµεσα σε 15 κατασκευαστές κατά την αξιολόγησή τους απο τον
κορυφαίο γερµανικό οργανισµό προστασίας του καταναλωτή STIFTUNG WARENTEST. 

Με την αγορά τους δίνεται εγγύηση ισχύος έως και 90% στα 10 πρώτα έτη και 80%
µέχρι τα 15 επόµενα, µε σύνολο τα 25 έτη. 

ALEO
Υψηλή ποιότητα και αυστηρές προδιαγραφές

ALEO

Κυψέλες πυριτίου σε κάθε

φωτοβολταϊκό πλαίσιο

εξασφαλίζουν εξαιρετική

ποιότητα, ακόµα και σε

περιορισµένη ηλιακή

ακτινοβολία, 

ενώ µε ανοχή + / - 3% 

στην απόδοση,

ανταποκρίνονται θετικά 

στα υψηλότερα πρότυπα.
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Τι είναι το KELYFOS;
Είναι ένα σύνολο προϊόντων που προφέρουν άριστη θερµοµόνωση σε ολόκληρο το
κτιριακό κέλυφος δηλαδή, στην πιλωτή, στους τοίχους, στην ταράτσα, στα κουφώµατα
(παράθυρα, µπαλκονόπορτες) και στα τζάµια. Το KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας
της POLYKEM µε κορυφαίους οίκους (DOW, ISOMAT, ALUMIL, AGC). 

Τι προσφέρει το σύστηµα θερµοµόνωσης KELYFOS;
Προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας έως και 55%, ως προς τη συνολική ενέργεια που
καταναλώνεται στο κτίριο για θέρµανση και κλιµατισµό. ∆ηλαδή τώρα µπορούµε να
πληρώνουµε λιγότερο από τα µισά χρήµατα από όσο µας κοστίζει η θέρµανση και ο
κλιµατισµός.

Τι άλλο προσφέρει το KELYFOS;
Πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων καλαίσθητη όψη, υψηλή αντοχή,
στεγανότητα, εξάλειψη προβληµάτων µούχλας, θερµική άνεση.

Να προτιµήσουµε αντί για το KELYFOS άλλες επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο
κτίριο (πχ συσκευές θέρµανσης, κλιµατισµού χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης);
Η θερµοµόνωση είναι η πρώτη και σηµαντικότερη επέµβαση εξοικονόµησης
ενέργειας. Πρώτα «θωρακίζουµε» το κτίριο και εν συνεχεία εξετάζουµε πόση
ενέργεια πρέπει να καταναλώνουµε. Το κρύο και η ζέστη µπαίνουν ανενόχλητοι
καθηµερινά στο σπίτι µας και µας «κλέβουν» ενέργεια, καθώς εµείς αναγκαζόµαστε
να πληρώνουµε συνεχώς περισσότερο από όσο χρειαζόµαστε για να τους βγάλουµε
έξω. Αυτό είναι παράλογο. Κλείστε τους το δρόµο µια για πάντα!

Το KELYFOS εφαρµόζεται σε νέα και υφιστάµενα κτίρια;
Ναι. 

Τι κερδίζουµε εάν το εφαρµόσουµε σε νέα οικοδοµή;
Το KELYFOS αποτελεί την άριστη λύση θερµοµόνωσης. Είναι καλύτερη κατά 20%-25%
από τη συµβατική θερµοµόνωση που εφαρµόζεται σήµερα. 
Εποµένως κερδίζουµε γιατί:
• Καταναλώνουµε 20-25% λιγότερη ενέργεια για πάντα.
• Xρειαζόµαστε λέβητα και κλιµατιστικά µε 20-25% µικρότερη ισχύ (εποµένως 

µικρότερο κόστος αγοράς εξοπλισµού)
• Εξοικονοµούµε χώρο στην οικοδοµή, καθώς καταργείται (εκτός των τοίχων που 

υπάρχουν συρόµενα κουφώµατα) η τοιχοποιία µε διπλό τούβλο και εφαρµόζεται 
µονό τούβλο. Έτσι κατοικούµε σε σπίτι µε περισσότερο ωφέλιµο χώρο. Εάν 
υπολογίσουµε τα τετραγωνικά που κερδίζουµε από τη µονή τοιχοποιία, το KELYFOS 
που αφορά τους τοίχους µπορεί όχι µόνο να µην µας κοστίζει, αλλά και να µας 
αφήνει κέρδος.  

POLYKEM
Μάθετε τα πάντα για το νέο σύστηµα θερµοµόνωσης, 
το Κέλυφος 

POLYKEM

Προστατεύστε την κατοικία

σας µε το πρωτοποριακό 

σύστηµα Kelyfos,

αλλάξτε την καθηµερινότητα

σας και απολαύστε 

µια ξέγνοιαστη ζωή!
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Τι κερδίζουµε εάν το εφαρµόσουµε σε υφιστάµενη οικοδοµή;
Το KELYFOS στα υφιστάµενα κτίρια, εκτός από άριστη, είναι και η µοναδική λύση
θερµοµόνωσης διότι:
• Μπορεί να εφαρµοστεί ενώ κατοικούµε µε ελάχιστη όχληση.
• Η εναλλακτική λύση που έχουµε είναι να πληρώνουµε για πάντα ακριβότερο 

ρεύµα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Ιδιαίτερα στα υφιστάµενα κτίρια χωρίς ή µε 
ελλιπή θερµοµόνωση, η βελτίωση είναι τεράστια (έως και 55%).

Μπορεί το KELYFOS να εφαρµοστεί επιλεκτικά;
Φυσικά. Παραδείγµατος χάρη µόνο στους τοίχους ή µόνο στα κουφώµατα. Όµως η
εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνει κανείς µε επιλεκτικές επεµβάσεις είναι
µικρότερη. Μη ξεχνάµε ότι το Κρύο και η Ζέστη βρίσκουν τον πιο εύκολο δρόµο για να
µπουν και να βγουν. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει «αδύναµους κρίκους». 

Τι επιµέρους προϊόντα απαρτίζουν το KELYFOS;
Για την pilotis και τους τοίχους χρησιµοποιείται το KELYFOS WALL. Πρόκειται για θερµοµονωτικές
πλάκες της DOW που επικολλούνται και στερεώνονται µε βύσµατα στην τοιχοποιία ή στην
pilotis νέου ή υφιστάµενου κτιρίου. Η τελική επιφάνεια είναι έγχρωµος σοβάς σε
διάφορες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Η κόλλα και οι σοβάδες είναι της ISOMAT. Πέραν
αυτών χρησιµοποιούνται πολλά άλλα ειδικά υλικά, κατάλληλα για κάθε περίπτωση.

Για την ταράτσα χρησιµοποιείται το KELYFOS ROOF (ή POLYTILE). 
Πρόκειται για πλάκες από λευκό τσιµέντο µε επικολληµένο θερµοµονωτικό υλικό της
DOW. Τοποθετούνται µε απλή απόθεση χωρίς κανένα κίνδυνο υφαρπαγής από τον άνεµο.
Έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να αποξηλωθούν και να ξανατοποθετηθούν.

Για τα ανοίγµατα χρησιµοποείται το KELYFOS OPENING THERMO και το KELYFOS
SLIDING THERMO.
Πρόκειται για ειδικά ανοιγόµενα και συρόµενα  κουφώµατα αλουµινίου µε
θερµοδιακοπή της  ALUMIL.

Για τα τζάµια χρησιµοποιείται το KELYFOS ENERGY. 
Πρόκειται για θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης της AGC.

Που µπορείτε να βρείτε το KELYFOS;
Τηλεφωνήστε στην POLYKEM στο 2108161878 ή απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστηµα
της αλυσίδας δοµικών υλικών ERGOLAND για να ενηµερωθείτε για τα πολλαπλά οφέλη του
συστήµατος KELYFOS. Σε οποιοδήποτε σηµείο στην Ελλάδα κι αν βρίσκεστε θα σας επισκεφθεί
συνεργάτης της POLYKEM για να σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για το κτίριο σας.

Πόσο κοστίζει;
Το κόστος κατασκευής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κτιρίου (αριθµός και
µέγεθος ανοιγµάτων, σχέδιο κτιρίου) και από τις παραλλαγές υλικών που θα επιλεγούν
(πχ πάχος θερµοµόνωσης, χρώµατα, πάχη & είδη τζαµιών, είδη κουφωµάτων). Το
κόστος υλικών και εργασίας κυµαίνεται από 40 – 50 €/m2 + ΦΠΑ + ΙΚΑ + σκαλωσιά για
την pilotis, τους τοίχους, την ταράτσα., 300 – 450 € /m2 + ΦΠΑ για κουφώµατα άνω
των 2 m2 (χωρίς απόχρωση ξύλου) και 70 – 100 € / m2 + ΦΠΑ για τα τζάµια. Τυχόν
υφιστάµενα προβλήµατα στο κτίριο όπως στραβοί τοίχοι, αποξηλώσεις, κτισίµατα,
επισκευές κοστολογούνται κατόπιν επίσκεψης. 

Καλά όλα αυτά, εγγύηση υπάρχει;
Το KELYFOS είναι πιστοποιηµένο προϊόν που υπερκαλύπτει έως 12 φορές τις απαιτήσεις
των σχετικών προτύπων. Η POLYKEM επίσης παρέχει γραπτή κατασκευαστική εγγύηση
υλικών και εργασίας για το σύστηµα KELYFOS, µε την προϋπόθεση της εφαρµογής από
εγκεκριµένο συνεργείο από την POLYKEM. Το KELYFOS είναι ίσως το µοναδικό προϊόν
στην οικοδοµή για το οποίο παρέχεται τέτοιου είδους εγγύηση. 

>> POLYKEM
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Η  εταιρία JUB ανέλαβε την τοποθέτηση συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης 
στα νέα κεντρικά κτίρια γραφεία και αποθήκες της 
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL– PAPASTRATOS στον Ασπρόπυργο.  
Στα ανωτέρω κτίρια τοποθετείται το κορυφαίο τεχνολογικά σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης µε πλάκες πετροβάµβακα FIBRAN µε πλεχτή ίνα 
JUBIZOL- MP2/BIOCOAT, πιστοποιηµένο κατά ETAG 04. 
Η τοποθέτηση του ανωτέρω συστήµατος γίνεται για λογαριασµό της κατασκευάστριας
εταιρίας J&P AVAX από την εταιρία ΕΡΓΟΧΡΩΜ - ∆.ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. µία από τις
εµπειρότερες εταιρίες τοποθέτησης τέτοιων συστηµάτων στην Ελλάδα. 
Η εταιρία JUB, µε αυτό το έργο, προσθέτει στην λίστα της άλλο ένα σηµαντικό project,
καθιστώντας την ηγετική δύναµη στον κλάδο. 

JUB
Έργα της Jub στην Ελλάδα

JUB

Η εταιρία JUB ολοκλήρωσε µε επιτυχία την τοποθέτηση συστήµατος 
αδιαβροχοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από betton 
στο νέο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.
Στο ανωτέρω κτίριο συνολικής επιφάνειας µε beton 35.000m2 τοποθετήθηκε το
κορυφαίο Σιλικονούχο ∆ιαφανές Βερνίκι Εµποτισµού µε Σιλοξάνη JUBOSIL H που
προσφέρει πλήρη αδιαβροχοποίηση και προστασία από την όξινη βροχή σε επιφάνειες
από beton, πέτρες, πλάκες, πλακάκια, µάρµαρα και σοβά χωρίς να αλλοιώνει την όψη.
Η τοποθέτηση του ανωτέρω συστήµατος έγινε για λογαριασµό της κατασκευάστριας
εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και του διάσηµου γραφείου αρχιτεκτονικών µελετών του BERNARD
TSUMI από την εταιρία ΕΡΓΟΧΡΩΜ - ∆.ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. µία από τις εµπειρότερες
εταιρίες τοποθέτησης τέτοιων συστηµάτων στην Ελλάδα. 
Η εταιρία JUB, µε αυτό το έργο, προσθέτει στην λίστα της άλλο ένα σηµαντικό project,
καθιστώντας την ηγετική δύναµη στον κλάδο των ειδικών προϊόντων και κατασκευών.

Τα νέα κεντρικά γραφεία και 
οι αποθήκες της εταιρίας 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-
PAPASTRATOS 

στον Ασπρόπυργο. 

Τα νέο Μουσεί ο της
Ακρόπολης.
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Η ECO ENERGIA είναι µια σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στο τοµέα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο της ενέργειας, αξιοποιώντας την πολυετή πείρα των
ιδρυτικών της εταιριών  ΜΗΧΑΝΟ∆OΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. και MECHATRON A.B.E.E, στην υλοποίηση
µεγάλων τεχνικών έργων καθώς και στις εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Η ECO ENERGIA ήδη από την ίδρυσή της το 2006, σύναψε στρατηγική συµµαχία µε
πλειάδα επενδυτών, µε σκοπό την µελέτη, την σχεδίαση και την ολοκληρωµένη
κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών. Αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτής,  είναι η
κατάθεση περισσοτέρων από 200 αιτήσεων για εξαίρεση ή για έκδοση άδειας
παραγωγής. Η ECO ENERGIA σήµερα έχει σε εξέλιξη για λογαριασµό πελατών της, την
κατασκευή επτά φωτοβολταϊκών σταθµών οι οποίοι ολοκληρώνονται και παραδίδονται
µε ρυθµό ένας ανά δεκαπέντε ηµέρες. Ήδη εντός του Ιουλίου συνδέθηκαν µε την ∆ΕΗ
οι δύο πρώτοι σταθµοί µε εγκατεστηµένη ισχύ 100 Kw έκαστος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της και διαθέτει µια ιδιαίτερα έµπειρη και εκπαιδευµένη στο γνωστικό αντικείµενο
οµάδα µηχανικών. Η ECO ENERGIA µπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την άρτια
µελέτη, σχεδίαση, και υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης. Για την υλοποίηση
των εγκαταστάσεων συνεργάζεται µε πρωτοπόρους και καταξιωµένους κατασκευαστές,
εξασφαλίζοντας κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογικά προηγµένα υλικά. 

Η ECO ENERGIA αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τεχνικό  και χρηµατοοικονοµικό
σύµβουλο,  ο οποίος  βοηθά  σε όλη την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού  σχεδίου
και  εξασφαλίζει τον σωστό σχεδιασµό όλων βηµάτων που πρέπει να γίνουν για την
κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού  σταθµού. 
Ποιο αναλυτικά:
• Τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση του ακινήτου σας στο οποίο θα εγκατασταθεί 

ο φωτοβολταϊκός σταθµός. 
• Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας προς την Ρ.Α.Ε. για την λήψη άδειας 

παραγωγής (ή εξαίρεσης άδειας παραγωγής για εγκαταστάσεις κάτω από 150 KW). 
• Την σύνταξη και υποβολή των σχετικών περιβαλλοντικών µελετών. 
• Την αίτηση προς την ∆ΕΗ για λογαριασµό σας, προκειµένου να συνδεθείτε µε το 

δίκτυο (συνοδευµένη από την σχετική τεχνική µελέτη). 
• Την έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.
• Η έκδοση οικοδοµικής άδειας. 
• Την πλήρη κατασκευή του έργου σας µέχρι της τελικής σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η.
• Την πλήρη τεχνική υποστήριξη µετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία.  

Στη συνέχεια σας παραθέτουµε µία σύντοµη τεχνική περιγραφή ενός φωτοβολταϊκού
σταθµού ισχύος 100 KWp, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στον ∆ήµο Χέρσου του
Νοµού Κιλκίς έχει ήδη συνδεθεί µε την ∆ΕΗ από τις αρχές Ιουλίου.

Η σταθµός έχει εγκατεστηµένη ισχύ είναι 100 KWp η οποία παράγεται από 432 Φ/Β
στοιχεία, τοποθετηµένα σε 8 συστήµατα παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου (solar
tracker) δύο αξόνων. Η διοχέτευση της παραγόµενης ενέργειας στο δίκτυο της ∆ΕΗ
γίνεται µέσω 24 Μετατροπέων (Inverters). Η χρήση των συστηµάτων παρακολούθησης
της τροχιάς του ηλίου εκτιµάται ότι θα αυξήσει την παραγωγή ενέργειας περισσότερο
από 35%  σε σχέση µε εγκατάσταση πάνω σε σταθερές βάσεις, γεγονός το οποίο έχει
επιβεβαιωθεί από την παραγωγή των πρώτων εβδοµάδων. Ο συνδυασµός των
φωτοβολταϊκών πάνελ µε τους εναλλάκτες (inverter) έχει µελετηθεί έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ο µέγιστος δυνατός βαθµός απόδοσης καθώς και η πλήρης ισοκατανοµή
των φορτίων στο δίκτυο. Ο χώρος εγκατάστασης του σταθµού διαµορφώθηκε
κατάλληλα για την εγκατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, είναι δε
περιφραγµένος περιµετρικά και διαθέτει σύστηµα ασφαλείας.

ECO ENERGEIA
Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών

ECO ENERGEIA

Κατασκευή φωτοβολταϊκού

σταθµού παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας

100kWp στο Κιλκίς µε 

σύστηµα παρακολούθησης

ηλιακή τροχιάς Phoebus 100

της Mechatron ΑΒΕΕ.
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Εκτίµηση ετήσιας απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθµού.
Η εκτίµηση της απόδοσης του σταθµού βασίζεται στα στοιχεία για την ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας και την ηλιοφάνεια  που παρέχονται από το σύστηµα
γεωγραφικών δεδοµένων της ευρωπαϊκής επιτροπής. 
Συνοπτικά και σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθµού έχουµε: 
Εγκατεστηµένη ισχύς συστήµατος: 100 kWp
Μέση συνολική παραγόµενη ενέργεια ανά έτος: 153.000 KWh

1. Φωτοβολταϊκά πάνελ.
Για την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθµού εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ
υψηλής απόδοσης τα οποία ενσωµατώνουν µια σειρά χαρακτηριστικών που τα
καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για µεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενεργείας. Ενδεικτικά αναφέρουµε το εξαιρετικά στιβαρό αλουµινένιο πλαίσιο, την
υψηλή τάση λειτουργίας, την υψηλή ισχύ καθώς και το  ευέλικτο σύστηµα
διασύνδεσης. Τα πάνελ που χρησιµοποιήσαµε είναι  πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα
πρότυπα IEC 61215 από το οργανισµό TÜV, και παράγονται σύµφωνα µε το πρότυπο
ελέγχου ποιότητας ISO 9001 και εγγυάται η προµηθεύτρια εταιρεία την απόδοση
ισχύος  τους για 25 χρόνια.

2. Μετατροπείς (Inverters)
Η σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο υλοποιήθηκε µε µετατροπείς που πρέπει να
ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα, την κορυφαία τους αξιοπιστία καθώς
πρόκειται για προϊόντα τα οποία ενσωµατώνουν τεχνολογία αιχµής, συνδυάζοντας τη
µεγιστοποίηση της απόδοσης µε πολύ καλή σχέση απολαβής - κόστους. 
Τα προϊόντα που χρησιµοποιήσαµε ενσωµατώνουν ότι πιο σύγχρονο και καινοτόµο στη
τεχνολογία των µετατροπέων.  
Μερικά από τα κύρια προτερήµατά τους είναι:
• Κορυφαία απόδοση.
• Υψηλή αξιοπιστία.
• Μεγάλο εύρος τάσεων εισόδου.
• Ενσωµατωµένο σύστηµα αντι-νησιδοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο VDE 0126 και 

ενσωµατωµένο διακόπτη DC 
σύµφωνα µε το πρότυπο VDE 0100-712.

• 5 χρόνια εγγύηση µε δυνατότητα επέκτασης στα 10 χρόνια.

Οι µετατροπείς που χρησιµοποιήσαµε συµµορφώνονται πλήρως µε τα πρότυπα  EN
50178, EN 61000 και έχουν έγκριση τύπου από τον οργανισµό TÜV. 
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3. Σύστηµα παρακολούθησης της Ηλιακής τροχιάς (Solar Tracker)
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ για το συγκεκριµένο πάρκο ισχύος 100KWp τοποθετήθηκαν σε
8  συστήµατα παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου. Η χρήση συστηµάτων
παρακολούθησης  της ηλιακής τροχιάς επιλέχτηκε διότι προσφέρει µια σειρά από
πλεονεκτήµατα έναντι των σταθερών συστηµάτων, µε κυριότερο την αύξηση της
απόδοσης του συστήµατος έως και  40% όπως έχουν δείξει έρευνες  δεκαετιών σε
εγκαταστάσεις στην Αµερική και στην Ευρώπη. Η σηµαντική αύξηση στην απόδοση της
εγκατάστασης σε συνδυασµό µε την περιορισµένη αύξηση του κόστους της
επένδυσης, έναντι των σταθερών συστηµάτων, πολλαπλασιάζουν τα οφέλη της
επένδυσης καθιστώντας τα συστήµατα αυτά απαραίτητα στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

Σηµαντικά είναι και τα λειτουργικά οφέλη για την εγκατάσταση, ενδεικτικά
αναφέρουµε:
• Μεγιστοποίηση της αποδιδόµενης ενέργειας  για την εγκατεστηµένη ισχύ.
• Μεγίστη προστασία των φωτοβολταϊκών πάνελ και αυξηµένη αντικλεπτική 

προστασία.
• Αυξηµένη αντικεραυνική προστασία.
• Άµεση συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
• ∆υνατότητα παράλληλης χρήσης του πεδίου για αγροτικές ή άλλες χρήσεις µιας και
καλύπτεται ένα µικρό ποσοστό του.

Τα συστήµατα σχεδιαστήκαν ώστε να προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία κάτω από
όλες τις καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεµοι, χιόνι, χαλαζόπτωση κ.τ.λ.). Η καινοτόµα
σχεδίαση µε χρήση προγραµµάτων Η/Υ, η χρήση υλικών εξαιρετικής ποιότητας για όλα
τα µέρη της συσκευής καθώς και ο πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος  του συστήµατος
εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος ακόµα και όταν πνέουν άνεµοι
εντάσεως 11 Μποφόρ. 

Συνοπτικά τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι:
• Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή.
• Μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία. 
• Εξαιρετικά µικρές απαιτήσεις συντήρησης.
• Προσαρµογή στις καιρικές συνθήκες. 
• Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας ..
• Μέγιστη αξιοποίηση της εγκατεστηµένης ισχύος. 
• Εξασφάλιση της αξιοπιστίας στην εγκατάσταση.
• ∆ιαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθµού.
• Απόλυτη ασφάλεια λειτουργίας.
• Εγγύηση 20 ετών.
• Κάλυψη επιφάνειας πάνελ  100 m2 ανά σύστηµα Tracker.

4. Σύστηµα διαρκούς (On line) παρακολούθησης του συστήµατος και λογισµικό
καταγραφής.
Όλα τα λειτουργικά συστήµατα της εγκατάστασης είναι συνδεδεµένα µέσω δικτύου µε
κατάλληλο λογισµικό παρακολούθησης και καταγραφής. Το λογισµικό επιτηρεί τη
λειτουργία του σταθµού συνεχώς  και  καταγράφει την απόδοσή του. Τα δεδοµένα
λειτουργίας της εγκατάστασης  είναι διαθέσιµα στους υπεύθυνους του σταθµού και
στην κατασκευάστρια εταιρία, η οποία θα έχει έτσι τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης
σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία. Με τον άµεσο εντοπισµό των
προβληµάτων και  µε την άµεση ενηµέρωση (αποστολή µηνυµάτων και σε κινητά
τηλέφωνα) διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία του σταθµού
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση αφού δεν απαιτείτε η παρουσία ειδικευµένου
προσωπικού.



5. Έργα Υποδοµής
Για την εγκατάσταση του σταθµού  η εταιρία µας ECO ENERGIA προµήθευσε όλα τα
απαραίτητα υλικά για να υλοποιήσει όλα τα έργα υποδοµής και πολιτικού µηχανικού
που απαιτούνται για τη πλήρη εγκατάσταση του σταθµού. 

Στα έργα αυτά µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:
• ∆ιαµόρφωση του γηπέδου εγκατάστασης Ο χώρος του γηπέδου διαµορφώθηκε σε 

επίπεδο και απαιτείται µικρής κλίµακας εκσκαφή µε την αφαίρεση της φυτικής 
ύλης και τη δηµιουργία κατάλληλων προσβάσεων στα σηµεία εγκατάστασης του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.

• Κατασκευή περίφραξης το γηπέδου του σταθµού. Ο χώρος της εγκατάστασης είναι 
περιφραγµένος περιµετρικά. Η περίφραξη έχει στύλους από γαλβανισµένη 
σωλήνα. Οι στύλοι  πακτώνονται στο έδαφος µε τσιµέντο και  τοποθετούνται 
περιµετρικά του οικοπέδου. Πάνω από το συρµατόπλεγµα τοποθετούνται δύο 
σειρές αγκαθωτό. Στην µία πλευρά της περίφραξης έχει κατασκευαστεί 
ανοιγόµενη πόρτα και τέλος η περίφραξη έχει βαφεί.

• Θεµελίωση των συστήµατος παρακολούθησης της τροχιάς του Ήλιου. Μετά την 
εκσκαφή και διαµόρφωση της σκάφης του γηπέδου, έγινε εκσκαφή των 
ορυγµάτων θεµελίωσης του συστήµατος. Μετά το πέρας της σκυροδέτησης, έγινε η 
επίχωση των θεµελίων µε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

• Κατασκευή υπόγειων καναλιών για την καλωδίωση του σταθµού. Παράλληλα µε την 
διαµόρφωση του γηπέδου έγινε και η διάνοιξη χαντακιού διαστάσεων για την 
τοποθέτηση των καλωδίων σύνδεσης των inverters µε τον γενικό πίνακα και του 
καλωδίου της κεντρικής παροχής µε τον µετρητή της ∆.Ε.Η.

Εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας και των απαραίτητων γειώσεων.
Η εγκατάσταση Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχειό του Φ/Β σταθµού και ο σχεδιασµός του έγινε βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ και
υλοποιήθηκε µε υλικά που ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 50164-2. 

6. Σύνδεση µε τη ∆.Ε.Η
Η ECO ENERGIA πέρα από την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και την
εγκατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού έχει ελέγξει την αρτιότητα της
εγκατάστασης και σε συνεργασία µε τη ∆.Ε.Η. σύνδεσε το σταθµό στο δίκτυο. Έτσι το
σύστηµα έχει παραδοθεί πλήρως λειτουργικό από την ECOENERGIA στον επενδυτή. 
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Η JUBILAND Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού οίκου JUB µε
κύρια δραστηριότητα την παροχή λύσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας κτιρίων. Τα
συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης JUBIZOL είναι πλήρως πιστοποιηµένα µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004 και παρέχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
• Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, το κτίριο αποκτά υψηλή βαθµολογία

Ενεργειακής Ταυτότητας κατά την Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης και 
ταυτόχρονα αύξηση της αξίας του.

• Το  Θερµοµονωτικό σύστηµα JUBIZOL εφαρµόζεται σε παλαιά και καινούρια κτίρια 
διαφόρων χρήσεων, σε µονοκατοικίες, πολυκατοικίες και βιοµηχανικά κτίρια.

• Ως µονωτικά υλικά χρησιµοποιούνται πλάκες διογκωµένης ή εξηλασµένης 
πολυστερίνης ή πετροβάµβακα.

• Αποφεύγονται οι θερµογέφυρες άρα και οι απώλειες ζέστης το χειµώνα και 
αντίστοιχα ψύξης το καλοκαίρι.

• Με την χρήση έγχρωµου ακρυλικού ή σιλικονούχου σοβά ως τελική στρώση του 
συστήµατος αποφεύγονται τα φαινόµενα ρηγµάτωσης και αποκόλλησης των 
σοβάδων καθώς και ξεφλουδίσµατος του χρώµατος λόγω παγετού το χειµώνα.

• Προστατεύονται οι σωληνώσεις από τον παγετό και ο σκελετός του κτιρίου από την 
ενανθράκωση.

• Εξοικονοµεί την ενέργεια για την θέρµανση και την ψύξη έως και 40% για τα 
αµόνωτα κτίρια,  µειώνοντας την κατανάλωση πετρελαίου και ρεύµατος και 
αντίστοιχα µειώνεται το µέγεθος των κλιµατιστικών µονάδων και των θερµαντικών 
σωµάτων που απαιτούνται.  
Στην περίπτωση χρήσης ενδοδαπέδιας θέρµανσης, η χρήση εξωτερικής 
θερµοµόνωσης αυξάνει την θερµοχωρητικότητα του κτιρίου µε αποτέλεσµα να την 
κάνει πιο αποδοτική.

• ∆εν απαιτείται διπλή τοιχοποιία και εσωτερική θερµοµόνωση. Η διαφορά 
ενεργειακής κατανάλωσης µεταξύ συµβατικής εσωτερικής θερµοµόνωσης σε
δικέλυφη τοιχοποιία και εξωτερικής θερµοµόνωσης για τις ελληνικές 
κλιµατολογικές συνθήκες υπερβαίνει το 25%. 

• Σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό, παλαιά κτίρια που έχουν κατασκευασθεί προ του 
1985 δύναται να εξέλθουν της οικοδοµικής γραµµής εφόσον τοποθετηθεί σύστηµα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης (Θερµοµονωτικό κέλυφος).

• Υπάρχει επιλογή των τελικών σοβάδων σε διάφορες υφές και 1980 αποχρώσεων.
• ∆ηµιουργεί ευχάριστο κλίµα: τον χειµώνα - ζέστη και το καλοκαίρι - δροσιά.
• Η συντήρηση είναι απλή και περιλαµβάνει µόνο την βαφή του τελικού επιχρίσµατος 

κάθε 15-20 χρόνια.
• Ταχύτητα και οικονοµία στην κατασκευή.
• Το σύστηµα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 10 ετών.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5
Αυτός ο έτοιµος προς χρήση, εξωτερικός και ακρυλικός υγρός σοβάς µπορεί να στρωθεί µε
κυκλικές κινήσεις έως η επιθυµητή επιφάνεια να λειανθεί οµαλά. Εφαρµόζεται σαν
τελικός σοβάς στην θέση της µαρµαροκονίας. Είναι ανθεκτικό υλικό επικάλυψης το
οποίο παρέχει άριστη αντοχή στο καιρό και στο χρόνο, σε χαµηλές και ψηλές θερµοκρασίες
καθώς και σε περιβάλλον βιοµηχανικό η κοντά στη θάλασσα. ∆εν ρηγµατώνεται και
δεν ξεφλουδίζει. Χαρακτηρίζεται για την ισχυρή του συγκόλληση, την αντοχή του στον
καπνό και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Είναι υλικό αδιάβροχο και ιδανικό για ψηλά
κτίρια που δέχονται ισχυρές ποσότητες βροχής (περιέχει πρόσθετα σιλοξάνης). Είναι
φιλικό προς το περιβάλλον  και διαπερατό στους υδρατµούς. Είναι επίσης ανθεκτικό
στη µούχλα και άλγη. ∆εν περιέχει τσιµέντο ή ασβέστη. Αυτός ο σοβάς είναι ιδανικός
για το τελευταίο στρώµα επικάλυψης σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης αλλά
και σε ήδη σοβατισµένες ή βαµµένες επιφάνειες.
Επιφάνειες εφαρµογής όπως σοβάς, µπετόν, επιφάνειες από µείγµατα ινών -  τσιµέντου -
ξύλου, MDF, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, πρέπει να είναι καθαρές, ξηρές και σταθερές.
Χρώµατα: 1950 αποχρώσεις σύµφωνα µε τη κάρτα χρωµάτων της JUB. 
Πιστοποιητικά : ISO 9001,14001, CE ,ETA 04/0007 – OIB Vienna, Austria  ETAG 004

JUB
Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών

JUB

1. Τοιχοποιία

2. Θερµοµονωτικές Πλάκες

3. Βύσµατα

4. Βασική κόλλα

Υαλοπλέγµατος

5. Υαλόπλεγµα

6. Αστάρι

7. Τελικό Επίχρισµα
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Σήµερα, το επίπεδο µόλυνσης του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της ζωικής
δραστηριότητας σε περιοχές µε πυκνό πληθυσµό φτάνει σε κρίσιµο βαθµό. Η µόλυνση
του περιβάλλοντος οδηγεί στη δηλητηρίαση υδροφόρων οριζόντων. Αυτό το πρόβληµα
απασχολεί λιγότερο τις περιοχές µε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Όµως σε
κατοικηµένες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε κεντρικό
αποχετευτικό δίκτυο, το πρόβληµα καθαρισµού λυµάτων έχει προτεραιότητα. 
Επίσης, πρέπει να καταλάβουµε, ότι το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, αν και είναι
απαραίτητο, οικολογικά δεν είναι απολύτως ακίνδυνο σύστηµα. Γιατί φέρνει στο σπίτι
σας τη σύγχρονη τεχνολογία, όµως ανοίγει το δρόµο για τη διείσδυση νοσογόνων
βακτηριδίων στο περιβάλλον σας, τα οποία γρήγορα πολλαπλασιάζονται στους
συλλέκτες του αποχετευτικού δικτύου. Ως µειονέκτηµα του κεντρικού αποχετευτικού
δικτύου µπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός, ότι ένα µέρος των λυµάτων από τον
συλλέκτη εισχωρεί στο έδαφος, µολύνοντάς το. Το άλλο µειονέκτηµα που πρέπει να
τονίσουµε είναι η δυσοσµία, που έρχεται από τα φρεάτια δια µέσου του καναλιού των
συλλεκτών. 

Το συµπέρασµα είναι ένα. 
Ο καθαρισµός των αστικών λυµάτων χρειάζεται να γίνει αν είναι δυνατόν στον τόπο της
παραγωγής τους. Όµως δεν ξέρουν όλοι, πώς γίνεται αυτό. Πολλοί προσπάθησαν να
κάνουν τοπική εγκατάσταση καθαρισµού, αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία η
περίπλοκη διαδικασία του καθαρισµού απλοποιούνταν και µερικές φορές αγνοούνταν
εντελώς. 

Για παράδειγµα κατασκεύαζαν ένα πηγάδι σκυροδέµατος µε ανοιχτό βυθό. Αυτές οι
εγκαταστάσεις αξίζουν πολλά χρήµατα, και συνήθως, το αξιοθρήνητο αποτέλεσµα δεν
αποκαλύπτεται αµέσως, παρά µόνο όταν πια είναι πολύ αργά . Αυτή η κατασκευή έχει
τη δική της θεωρία, που επιβεβαιώνει, ότι το βρώµικο νερό φιλτράρεται δια µέσου του
εδάφους, και το στέρεο ίζηµα παραµένει στον βυθό των πηγαδιών. Οι ιδιοκτήτες
αυτών των εγκαταστάσεων θα νιώσουν απογοήτευση. Η καθαριστική ικανότητα του
εδάφους φανερώνεται µόνο στο πάνω µέρος του γόνιµου εδάφους, χάρη στην ύπαρξη
των αποικιών των βακτηριδίων. Επίσης τα εδάφη δεν έχουν την δυνατότητα να
φιλτράρουν τους διαλυµένους ρύπους, και τα ακαθάριστα λύµατα εισρέουν στις
επιφάνειες των υπεδαφικών υδάτων του κηπευτικού χώρου. Το νερό µολύνεται και
γίνεται χηµικά ενεργό. Σαν συνέπεια, στο χηµικά ενεργό νερό αρχίζουν να διαλύονται
διάφορα χηµικά στοιχεία από την σύνθεση των εδαφών. 
Σ'αυτό το νερό εµφανίζονται σε µεγάλες ποσότητες τα άλατα των βαριών µετάλλων.
Και κάποια στιγµή εσείς, ή οι γείτονές σας κάνετε γεώτρηση και αντλείτε το νερό, αλλά
δυστυχώς, αυτό το νερό και από το χρώµα, και από την µυρωδιά διαφέρει από το
πόσιµο. Εσείς κάνετε την ανάλυση, αγοράζετε την εγκατάσταση καθαρισµού για
αρκετές χιλιάδες ευρώ, η οποία απαιτεί την έκχυση εκατοντάδων λίτρων
αναπαραγοµένου αλατισµένου νερού συµπληρωµατικά στα υγρά λύµατα. Κάθε χρόνο
η διαδικασία της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων διπλασιάζεται. Ιδιαίτερα όταν κάνει
πολύ ζέστη, έχουµε τη δυσοσµία, η οποία διαχέεται παντού, και την οποία δεν µπορείς
να αποφύγεις µε τίποτα. Και αυτό σιγά σιγά βλάπτει την υγεία. Μήπως είναι καιρός να
πάρουµε τα µέτρα µας; Χρειάζεται απλώς να ξεκινήσετε από την λύση του βασικού
προβλήµατος: να µην εµποτίζεται το έδαφος µε τα λύµατά σας. 

Έχοντας πείρα ξέρουµε, ότι πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν πόσο σηµαντική είναι η
λύση του προβλήµατος του καθαρισµού των αστικών λυµάτων. Αλλά οι αγαθές
διαθέσεις τους συναντούν εµπόδια από ασυνείδητους -εκµεταλλευτές που
ασχολούνται µε τα συστήµατα του καθαρισµού. 

Πολλές εταιρίες νοµίµως προσφέρουν σε απληροφόρητους πελάτες σύγχρονους
βόθρους µε διάλυση των λυµάτων στα εδάφη. 

Συνήθως µόνο οι επαγγελµατίες µπορούν να ξεχωρίσουν το σύστηµα άριστης
ποιότητας. Για να µην πέσετε σε παγίδα και αγοράσετε µη ποιοτικά συστήµατα
καθαρισµού. 

BIOACTION
Συστήµατα καθαρισµού αστικών λυµάτων

BIOACTION

"Η φύση δεν εµποδίζει 

τον άνθρωπο, 

εάν ο άνθρωπος

δεν παραβαίνει 

τους κανόνες της.

" Α. Γέρτσεν
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Τα βασικά κριτήρια στην επιλογή του συστήµατος καθαρισµού είναι: 

Πρώτον — µέθοδος του καθαρισµού.
Η πιο καλή µέθοδος του καθαρισµού των αστικών λυµάτων σήµερα είναι ο βιολογικός
καθαρισµός. Ο βιολογικός καθαρισµός µε την εφαρµογή της αποτελεσµατικής
τεχνολογίας µπορεί ουσιαστικά να λύσει όλα τα προβλήµατα των αστικών λυµάτων.
Είναι από όλους αναγνωρισµένο, ότι η πιο αποτελεσµατική βιολογική τεχνολογία του
καθαρισµού αστικών λυµάτων είναι αερόβια, δηλαδή µε την χρησιµοποίηση των
βακτηριδίων «που αναπνέουν» µε το οξυγόνο του αέρα. Η ποσότητα των αποικιών των
βακτηριδίων, που συµµετέχουν σ'αυτή τη διαδικασία, είναι εκατοντάδες φορές πιο
µεγάλη από αναερόβιες (χωρίς την τροφοδοσία του οξυγόνου) τεχνολογίες. Τα
πλεονεκτήµατα των αερόβιων διαδικασιών είναι ότι αποτρέπουν τον πολλαπλασιασµό
των νοσογόνων βακτηριδίων καθώς και την δυσοσµία. 
Σήµερα οι πιο αποτελεσµατικές αερόβιες τεχνολογίες είναι τα SBR συστήµατα. Τα
καλύτερα µοντέλα αυτών των συστηµάτων είναι ικανά να δουλέψουν ακόµα και στα
συστήµατα επαναλαµβανόµενης χρήσης καθαρισµένου νερού. Αν δεν µπούµε σε
λεπτοµέρειες, οι SBR τεχνολογίες προϋποθέτουν την εναλλαγή των αερόβιων και
ανοξείδωτων διαδικασιών στην ίδια δεξαµενή. ∆εν είναι το ίδιο καλά όλα τα SBR
συστήµατα, αν και το καθένα από αυτά είναι ένα βήµα µπροστά από τις
πατροπαράδοτες τεχνολογίες αερισµού.

∆εύτερον — το υλικό πλαισίου του συστήµατος καθαρισµού.
Το υλικό πρέπει να είναι στέρεο, να παρέχει ορισµένες θερµοµονωτικές ιδιαιτερότητες
και δεν πρέπει να υποβάλλεται σε χηµική και βιολογική διάβρωση. Πρέπει να έχετε
υπόψη σας, ότι το µαύρο µέταλλο και µπετόν υποβάλλονται σε χηµική και βιολογική
διάβρωση, και δεν παρέχουν τις θερµοµονωτικές ιδιαιτερότητες. Βεβαίως, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως βάση σκυρόδεµα µε επιπρόσθετο υδατοστεγανό µονωτικό υλικό
και µε επίστρωση από ανοξείδωτο µέταλλο ή πλαστικό, αλλά αυτό συνεπάγεται
αύξηση του κόστους. Όµως υπάρχει το υλικό που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις,
είναι ελαφρό πλαστικό πλαίσιο από πολυπροπυλένιο. Αυτό το υλικό έχει περισσότερα
πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα άλλα, και αυτό το κάνει µοναδικό για την κατασκευή
των τοπικών συστηµάτων καθαρισµού. Η σταθερότητα αυτών των πλαισίων µας
επιτρέπει να εγκαθιστούµε συστήµατα καθαρισµού σε όλους τους τύπους του εδάφους
χωρίς επιπρόσθετο σκυρόδεµα. Η βιότητα του πολυπροπυλενίου είναι πάνω από 50 χρόνια. 

Τρίτον — το σύστηµα του αερισµού.
Σε πολλές αερόβιες εγκαταστάσεις του καθαρισµού χρησιµοποιείται διάτρητος
σωλήνας. Η αποτελεσµατικότητα και µακροβιότητα τέτοιας κατασκευής είναι χαµηλή.
Το ζήτηµα είναι ότι µετά από την διακοπή της παροχής του αέρα (τεχνολογική διακοπή)
στον διάτρητο σωλήνα δια µέσου των ανοιγµάτων διαπερνά υγρό µε την µη
αποσυντεθειµένη οργανική ουσία, η οποία µε την επαναφορά παροχής αέρα µπορεί να
βουλώσει από µέσα µερικά από τα ανοίγµατα. Με τον καιρό τα ανοίγµατα της µονάδας
αερισµού µειώνονται, µε αποτέλεσµα την αχρήστευση της µονάδας αερισµού και στη
συνέχεια την αλλαγή της. Για πολύ καιρό η ανάπτυξη των SBR συστηµάτων δεν
προχωρούσε λόγω έλλειψης των συστηµάτων αερισµού, που λειτουργούσαν µε την
ίδια αποτελεσµατικότητα στην περίπτωση τεχνολογικών διακοπών. Τώρα πια η
κατάσταση άλλαξε. Στο εµπόριο εµφανίστηκαν µεµβρανώδεις µονάδες αερισµού, για
την ακρίβεια ATE-65, που έχουν την δυνατότητα λειτουργίας πάνω από 10 χρόνια στα
SBR συστήµατα. Μετά από την αποσύνδεση του συµπιεστή όλοι οι πόροι της µονάδας
αερισµού υπό την επίδραση της πίεσης του νερού κλείνουν, η µεµβράνη τυλίγει τον
σκελετό της µονάδας, και αυτό αποτρέπει την διείσδυση του υγρού µέσα.

Τέταρτον — ύπαρξη χώρου συσσώρευσης λυµάτων.
Η ποσότητα των λυµάτων διαφέρει κατά την διάρκεια της ηµέρας. Είναι κατανοητό
διότι κανένας δεν µπορεί να τρώει αλλά ούτε και να κάνει µπάνιο επί εικοσιτέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο. Για αυτό για την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος
καθαρισµού είναι απαραίτητο τα λύµατα πρώτα να συσσωρεύονται σε κάποιο χώρο και
ύστερα ισόµετρα να καθαρίζονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν εµείς κάνουµε
µπάνιο ή ντους. Η ισοµετρία του καθαρισµού των αστικών λυµάτων είναι ο απαραίτητος
όρος της αποτελεσµατικής λειτουργίας συστήµατος καθαρισµού. Σε αντίθετη
περίπτωση ένα µέρος της βιοµάζας θα διοχετεύεται µε το καθαρισµένο νερό, και αυτό
είναι ανεπίτρεπτο.

Πέµπτον — η µέθοδος της µεταφοράς των αστικών λυµάτων.
Εάν χρησιµοποιηθούν φυγοκεντρικές αντλίες, οι αλυσίδες των βακτηριδίων θα
καταστραφούν  µε αποτέλεσµα η βιοµάζα να χάσει την αποτελεσµατικότητά της.
Σήµερα η πιο «απαλή» (µη καταστροφική) µέθοδος της µεταφοράς είναι η ανυψωτική
αντλία µε αέρα. Ο βασικός κανόνας της λειτουργίας είναι απλός -η φούσκα του αέρα
στον σωλήνα, καθώς σηκώνεται, παίρνει µαζί σωµατίδια του νερού. 

Έκτον – σύστηµα ελέγχου. 
Η χρήση ενός µπλοκ ελέγχου αποτελούµενου από ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθµης
µας δίνει την δυνατότητα να εφαρµόζουµε πολύπλοκους αλγόριθµους για καθαρισµό
λυµάτων, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία όλου του συστήµατος.
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ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

άρθρο:
Νικόλαος Παπαµανώλης

Αναπληρωτής καθηγητής 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς

Μελετητής συστηµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας
της Aid Engineering

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
άρθρο:

Αντώνης Παπαδάκης
∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

άρθρο:
∆ήµητρα Σιατίτσα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

άρθρο:
Στέλλα Χαδιαράκου

Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

άρθρο:
Νικόλαος Παπαµανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο άρθρο εξετάζονται οι µηχανισµοί και οι

διεργασίες που προσδιορίζουν την

περιβαλλοντική συµπεριφορά των κτιρίων

και συναρτώνται µε την παρουσία

µπαλκονιών στις όψεις τους. Εξετάζονται

θέµατα της δοµικής φυσικής που αφορούν

την ηλιοπροστασία, θερµοπροστασία,

ηχοπροστασία, ανεµοπροστασία, αερισµό,

φωτισµό κ.α.
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Τα µπαλκόνια είναι επεκτάσεις των ανώγειων στεγασµένων χώρων των κτιρίων που
προορίζονται να προσφέρουν στους ενοίκους τους γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο
περιβάλλον. Μολονότι µπαλκόνια συναντάµε σε κτίρια σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, η
παρουσία τους είναι εντονότερη σε κτίρια στις περιοχές όπου οι περιβαλλοντικές και
ιδιαίτερα οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ήπιες για µεγάλες περιόδους του έτους. 

Εκεί, ο ρόλος των µπαλκονιών ενισχύεται στο βαθµό που στο εξωτερικό περιβάλλον,
για µεγάλες περιόδους του έτους, επικρατούν συνθήκες ευνοϊκότερες από τις
αντίστοιχες στο εσωτερικό των κτιρίων. Σε αυτές τις περιοχές, τα µπαλκόνια
αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό παράγοντα στη λειτουργική οργάνωση των ανώγειων
διαµερισµάτων και ένα ευδιάκριτο µορφολογικό γνώρισµα στις προσόψεις των κτιρίων
στα οποία ανήκουν. ∆ιαδραµατίζουν επίσης αποφασιστικό ρόλο στην περιβαλλοντική
και κατ' επέκταση, ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία ανήκουν
δεδοµένου ότι παρεµβαίνουν και επηρεάζουν σχεδόν όλους τους µηχανισµούς που
διαµορφώνουν τις αλληλεπιδράσεις τους µε το περιβάλλον. ∆ηλαδή, σε αυτές τις
περιοχές, τα µπαλκόνια αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική παράµετρο αρχιτεκτονικής
των κτιρίων, ιδιαίτερα των κτιρίων κατοικίας.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Αυτό το άρθρο εντοπίζει και εξετάζει τους µηχανισµούς και τις διεργασίες που
διαµορφώνουν τις επιδράσεις των µπαλκονιών στην περιβαλλοντική και ενεργειακή
συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία ανήκουν. Ερευνά επίσης τους παράγοντες που
προσδιορίζουν το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα των αντίστοιχων επιδράσεων
προκειµένου να εξαγάγει συµπεράσµατα για τη χρησιµότητα και τις προϋποθέσεις για
την ένταξη µπαλκονιών στο σχεδιασµό των κτιρίων στις περιοχές όπου οι
συγκεκριµένοι παράγοντες συντρέχουν. 

Σαν δοµικά στοιχεία, τα µπαλκόνια έχουν τη µορφή προβόλων. Η κατασκευή τους
ποικίλει ανάλογα µε το φέροντα οργανισµό του κτιρίου στο οποίο ανήκουν αλλά,
γενικά, διαµορφώνονται ως επεκτάσεις της πλάκας µεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων
(ορόφων). Ένα συµβατικό µπαλκόνι από µπετόν αποτελείται από µια πλάκα πάχους
περίπου 15 εκατ. της οποίας ο κύριος οπλισµός αποτελεί προέκταση του οπλισµού της
παρακείµενης σταθερά εδραζόµενης πλάκας. Όσον αφορά τα µπαλκόνια που
κατασκευάζονται σε µεταλλικό φέροντα οργανισµό, αυτά στηρίζονται σε σειρά
οριζόντιων µεταλλικών δοκών πάχους περίπου 10 έως 15 εκατ. - που αποτελούν,
επίσης, προέκταση των οριζόντιων δοκών του µεταλλικού σκελετού της παρακείµενης
πλάκας - µε τα µεταξύ τους κενά συµπληρωµένα µε πλάκες κεραµικές ή
σκυροδέµατος. Οµοίως, στην περίπτωση ξύλινου φέροντα οργανισµού, τα µπαλκόνια
στηρίζονται σε ξύλινες δοκούς µε τα µεταξύ τους κενά καλυµµένα µε σανίδες. Τα µήκη
αυτών των προβολών υπόκεινται σε περιορισµούς εξ αιτίας των ροπών που
προκύπτουν από τα φορτία που ασκούνται και, εν πάσει περιπτώσει, εξαρτώνται από
τον τύπο του φέροντα οργανισµού τους. Στα συµβατικά κτίρια µε φέροντα οργανισµό
από µπετόν ή χάλυβα, που αποτελούν την πλειοψηφία των πολυώροφων κτιρίων, τα
µπαλκόνια σπάνια υπερβαίνουν 2.5 µέτρα σε µήκος, ένα ηµιεµπειρικό όριο που
ικανοποιεί την απλή και σχετικά χαµηλού κόστους κατασκευή τους και, ακόµη,
περιορίζει την ενοχλητική ταλάντωσή τους όταν ασκούνται επάνω τους µεταβλητά
φορτία (π.χ. βάδισµα). Τα ξύλινα µπαλκόνια είναι συνήθως στενότερα εξ αιτίας των
µικρότερων αντοχών του ξύλου [1].

Τα δάπεδα των µπαλκονιών κατασκευάζονται πάνω από την τελική επιφάνεια του
φέροντα οργανισµού τους µε υλικά κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους (π.χ. κεραµικά
πλακάκια, µάρµαρο, µωσαϊκό). Οι επιφάνειές τους έχουν ελαφρά κλίση (1 - 2 %) για
την αποµάκρυνση των νερών. Επιπλέον, κατασκευάζονται σε χαµηλότερη στάθµη από
αυτή των εσωτερικών δαπέδων ώστε να αποτρέπεται η εισροή νερών στους
εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Ένας σχετικά σπάνιος τύπος δαπέδου µπαλκονιών
έχει, σε µια ζώνη στην εσωτερική τους πλευρά, ανοίγµατα καλυµµένα µε µεταλλική
σχάρα, ώστε να επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του αέρα, παράλληλα προς την όψη
του κτιρίου.

Εκτός από το οριζόντιο δάπεδό του, κάθε µπαλκόνι έχει κατά µήκος του εξωτερικού
του ορίου ένα στηθαίο, ύψους τουλάχιστον 1.10 µ, για προστασία από ατυχήµατα. Το
στηθαίο, που γενικά αποτελεί συµπλήρωµα της κύριας δοµής του µπαλκονιού, µπορεί
να κατασκευαστεί από ποικιλία υλικών και να έχει διαφορετικές µορφές. 

Σε περιπτώσεις όπου το υλικό κατασκευής του είναι το ξύλο ή το µέταλλο, γενικά,
λαµβάνει τη µορφή κιγκλιδώµατος. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που κτίζεται, από µπετόν
ή τούβλα, είναι συνήθως συµπαγές. Σχετικά πιο σύγχρονες είναι µορφές στηθαίων από
υψηλής αντοχής υαλοπίνακες ή πίνακες από συνθετικά υλικά µε διάφορους βαθµούς
διαφάνειας που στηρίζονται σε µεταλλικά πλαίσια. Τέλος, όχι σπάνια, τα στηθαία
προκύπτουν ως σύνθεση διαφορετικών υλικών και µορφών - συχνά ως συνδυασµοί
συµπαγών και ηµιπερατών τµηµάτων, ακόµη και στο ίδιο µπαλκόνι. 

Ένα δοµικό στοιχείο που συνδέεται άµεσα µε τα µπαλκόνια είναι η µπαλκονόπορτα.
Κάθε µπαλκόνι χρειάζεται τουλάχιστον µια µπαλκονόπορτα για να παρέχει στους
ενοίκους τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Επιπλέον, η παρουσία µπαλκονιού
µπροστά από ένα άνοιγµα στο κέλυφος ενός κτιρίου προδιαθέτει για την κατασκευή
µπαλκονόπορτας αντί του απλού παράθυρου. Το γεγονός ότι το άνοιγµα µιας
µπαλκονόπορτας έχει κατά προσέγγιση διπλάσια επιφάνεια από την αντίστοιχη ενός
παραθύρου του ίδιου πλάτους αποτελεί κιόλας µια ένδειξη των έµµεσων επιδράσεων
που τα µπαλκόνια ασκούν στην περιβαλλοντική και ενεργειακή συµπεριφορά των
κτιρίων στα οποία ανήκουν.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε επιδράσεις των µπαλκονιών στην περιβαλλοντική
συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία ανήκουν.
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1. Επιδράσεις στην εµφάνιση
Ένα κτίριο χωρίς µπαλκόνια έχει επίπεδες, κατακόρυφες όψεις. Αυτές µπορούν να
συντίθενται από περισσότερα κατακόρυφα επίπεδα, διευθετηµένα σε διαφορετικές
µεταξύ τους αποστάσεις και, ίσως, µε διαφορετικούς προσανατολισµούς, όµως, η
γενική εντύπωση που δηµιουργείται είναι αυτή του πρισµατικού όγκου. Η παρουσία
µπαλκονιών στις όψεις του κτιρίου διασπά αυτή την πρισµατική εµφάνιση. Την
ελαφρύνει και της προσθέτει ποικιλία. Μάλιστα, δεδοµένου ότι συχνά τα µπαλκόνια,
εκτός από τα δοµικά τους στοιχεία, συµπληρώνουν την εµφάνισή τους µε ένα πλήθος
άλλων αντικειµένων και εξαρτηµάτων (π.χ. καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια, γλάστρες
µε φυτά, τέντες), η επίδραση που ασκούν στη γενική εµφάνιση του κτιρίου στο οποίο
ανήκουν είναι ακόµα εντονότερη. Αυτές οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν την πρώτη και
προφανέστερη συνέπεια της παρουσίας µπαλκονιών στις όψεις των κτιρίων, δηλαδή,
την αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών τους και, τελικά, της εµφάνισής τους. Ο
βαθµός στον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται εξαρτάται, φυσικά, για κάθε
κτίριο από το πλήθος και το µέγεθος των µπαλκονιών που φέρει, ή, µε άλλα λόγια, από
το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας των όψεών του που αυτά καταλαµβάνουν.
Εντούτοις, ακόµα κι αν αυτή η αναλογία είναι µικρή, ο αντίκτυπος των µπαλκονιών στη
γενική εικόνα του κτιρίου είναι καταλυτικός. Σε περιοχές όπου οι κλιµατολογικές
συνθήκες ευνοούν την ύπαρξή τους, τα µπαλκόνια αποτελούν χαρακτηριστικό
γνώρισµα των όψεων των κτιρίων. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, όπου το κλίµα είναι
µεσογειακό, τα µπαλκόνια αποτελούν βασικό µορφολογικό γνώρισµα όλων των κτιρίων
κατοικίας. Κάθε ανώγειο διαµέρισµα έχει τουλάχιστον ένα µπαλκόνι µε µορφή
προβόλου. Μάλιστα, πολύ συχνά συναντάµε διαµερίσµατα µε περισσότερα µπαλκόνια
ή ακόµα και συνεχή µπαλκόνια που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της
επιφάνειας των όψεων των κτιρίων. Το πλάτος των µπαλκονιών στα κτίρια κατοικίας
στην Ελλάδα κυµαίνεται από ένα ελάχιστο 0.5 µ (στην περίπτωση των βοηθητικών
µπαλκονιών) ως ένα µέγιστο περ. 2.5 µ. Μερικές φορές το πλάτος των µπαλκονιών
διευρύνεται ακόµη περισσότερο µε την ενσωµάτωση σε αυτό τµήµατος της
στεγασµένης επιφάνειας του διαµερίσµατος. 

2. Επιδράσεις στη σκίαση και φυσικό φωτισµό
Μια προφανής επίδραση των µπαλκονιών στα κτίρια είναι η σκίαση που δηµιουργούν
µε την παρουσίασή τους στις όψεις τους. Η πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε
ένα κτίριο επηρεάζει το ενεργειακό ισοζύγιό του µέσω της θερµότητας που διαβιβάζει
στα δοµικά υλικά και του φυσικού φωτισµού που εξασφαλίζει στο εσωτερικό του. Η
ύπαρξη των ανοιγµάτων στο κέλυφος είναι απαραίτητη για το φυσικό φωτισµό των
εσωτερικών χώρων του κτιρίου. Προκειµένου δε για τις διεργασίες που σχετίζονται µε
την απορρόφηση θερµότητας από τον ήλιο - µολονότι αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν
τα υλικά του κελύφους - τα ανοίγµατα ενισχύουν τα αποτελέσµατά τους µέσω και του
φαινοµένου του θερµοκηπίου [2]. Τα µπαλκόνια, ως πρόβολοι, ανάλογα µε το µήκος
τους και τη θέση του ήλιου στον ουρανό, σκιάζουν ένα µέ ρος της επιφάνειας της όψης
του κτιρίου στο οποίο ανήκουν. Αυτή η σκίαση, σύµφωνα µε όσα εξηγήθηκαν
παραπάνω, είναι αποτελεσµατικότερη εάν επηρεάζει ανοίγµατα ή τµήµατα
ανοιγµάτων του κελύφους. ∆εδοµένου ότι η σκίαση που δηµιουργείται από ένα
πρόβολο συγκεκριµένου µήκους είναι µεγαλύτερη όταν ο ήλιος βρίσκεται ψηλότερα
στον ορίζοντα, τα µπαλκόνια, ως µέσα ηλιοπροστασίας, λειτουργούν
αποτελεσµατικότερα στις όψεις µε νότιο προσανατολισµό στο βόρειο ηµισφαίριο, και
αντίστροφα στο νότιο ηµισφαίριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά, η σκίαση
επηρεάζει τα µέρη του κελύφους που βρίσκονται κάτω από τον πρόβολο καθώς και τα
ανοίγµατα που υπάρχουν εκεί. Σχετικά, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι συχνά, για
λόγους απλότητας στα στατικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των πολυώροφων κτιρίων, τα
µπαλκόνια και τα ανοίγµατα στις όψεις τους διευθετούνται σε στήλες. Ως αποτέλεσµα,
κάθε µπαλκόνι προσφέρει σκιά στο άνοιγµα που βρίσκεται από κάτω του. Από την
άλλη πλευρά, όταν ο ήλιος είναι χαµηλά στον ορίζοντα (στην αυγή ή στη δύση), η
περιορισµένης έκτασης σκίαση που δηµιουργείται από το οριζόντιο τµήµα του
µπαλκονιού συµπληρώνεται µε τη σκίαση από το κάθετο στηθαίο του, όπου αυτό είναι
αδιαφανές. Φυσικά, όταν ο ήλιος είναι χαµηλός στον ορίζοντα, η ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας είναι ασθενέστερη και η ανάγκη ηλιοπροστασίας περιορισµένη.
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3. Επιδράσεις στις ανταλλαγές θερµότητας
Πέρα από την επίδραση που ασκούν τα µπαλκόνια στην ενεργειακή συµπεριφορά
των κτιρίων µέσω της σκίασης που δηµιουργούν στις όψεις τους, έχουν µια πιο
άµεση συµβολή στις διεργασίες που συνδέονται µε τις ανταλλαγές θερµότητας
µέσω των δοµικών υλικών του κελύφους τους. Τα µπαλκόνια είναι από τη φύση
τους περισσότερο από τα υπόλοιπα τµήµατα του κελύφους εκτεθειµένα στους
µηχανισµούς που διαµορφώνουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, εξ
αιτίας της κατασκευής τους ως πρόβολοι της πλάκας που χωρίζει δύο ορόφους στο
κτίριο, ένα στοιχείο που έχει γενικά έναν σχετικά υψηλό συντελεστή θερµικής
αγωγιµότητας (π.χ. από σκυρόδεµα ή µέταλλο), ουσιαστικά λειτουργούν ως
θερµογέφυρες, επιτρέποντας, µέσω της µάζας τους, τη µετάδοση της θερµότητας
και στις δύο πλευρές του κελύφους. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι το
συγκεκριµένο πρόβληµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τις συµβατικές τεχνικές
θερµοµόνωσης. Εάν οι επιδράσεις του περιβάλλοντος προκαλούν αύξηση της
θερµοκρασίας ενός µπαλκονιού, αυτό εκπέµπει µέρος της θερµότητας που
αποθηκεύεται στη µάζα του υπό µορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Μέρος αυτής
της ακτινοβολίας προσπίπτει στα ανοίγµατα και τα δοµικά στοιχεία του κελύφους
του κτιρίου, προκαλώντας αύξηση της θερµοκρασίας τους και, έµµεσα, µεταβολή
στις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτές οι διεργασίες, στο µέτρο που
οφείλονται στην έκθεση στην άµεση ηλιακή ακτινοβολία, αντισταθµίζουν εν µέρει
τις συνέπειες της σκίασης στην ενεργειακή ισορροπία του κτιρίου. Πράγµατι, εξ
αιτίας τους, ένα µπαλκόνι που παρεµβάλλεται στις πλαγία προσπίπτουσες ακτίνες
του ήλιου συνεπάγεται µείωση του θερµικού αποτελέσµατος της ηλιακής
ακτινοβολίας στην από κάτω περιοχή του κελύφους και αύξηση στην από πάνω του.
Το συγκεκριµένο πρόβληµα - αν είναι πρόβληµα - µπορεί να αντιµετωπιστεί µε
µέτρα που µειώνουν την ικανότητα του µπαλκονιού να απορροφά την
ακτινοβολία. Στην κατηγορία αυτών των µέτρων µπορούµε να εντάξουµε την
επένδυση (π.χ. δάπεδα) µε υλικά που έχουν µικρό συντελεστή απορρόφησης της
ηλιακής ακτινοβολίας. Ακόµη, θα είχε θετικά αποτελέσµατα στον περιορισµό του
φαινοµένου η κατασκευή των µπαλκονιών µε µικρότερη µάζα (π.χ. µικρότερο
πάχος, ελαφρότερα υλικά) και µε υλικά που έχουν µικρή θερµοχωρητικότητα και
µεγάλο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας, ώστε να απάγουν µε ταχύτερο ρυθµό
την αποθηκευµένη θερµότητα προς τον αέρα του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση
των µπαλκονιών που δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες, όπως είναι τα µπαλκόνια που
κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, το πρόβληµα µπορεί να περιοριστεί µε την
εφαρµογή θερµοµονωτικών υλικών στην ανώτερη επιφάνειά τους. Μια πρακτική
που µπορεί να περιορίσει το πρόβληµα, και ως εκ τούτου εφαρµόζεται συχνά από
τους κατοίκους στις περιοχές που σηµειώνονται υψηλές τιµές ηλιοφάνειας, είναι
το βρέξιµο των µπαλκονιών κατά τη διάρκεια των περιόδων που αυτά
υπερθερµαίνονται εξ αιτίας της απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας. Η εξάτµιση
του νερού που ακολουθεί απελευθερώνει µέρος από την αποθηκευµένη στα
δοµικά υλικά τους θερµότητα. Σε περιπτώσεις όπου, είτε ως αποτέλεσµα της
άµεσης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, είτε για άλλους λόγους, η θερµοκρασία
σε τµήµατα της εξωτερικής επιφάνειας του κελύφους του κτιρίου αυξάνει, µέρος
της συσσωρευµένης θερµότητας απάγεται στο σε επαφή στρώµα αέρα. Υπό
συνθήκες άπνοιας, ο αέρας που θερµαίνεται µε αυτό τον τρόπο αποκτά εξ αιτίας
του θερµοσιφωνισµού ανοδική κίνηση. Εάν υπάρχουν µπαλκόνια (ή πρόβολοι
γενικά) στην πρόσοψη του κτιρίου, η κίνηση αυτή εµποδίζεται. Οι µάζες του θερµού
αέρα παγιδεύονται εν µέρει κάτω από τα µπαλκόνια, όπου και επιστρέφουν µέρος
της θερµότητα που φέρουν στα δοµικά υλικά της περιοχής και, µέσω αυτών, στο
εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό το φαινόµενο, που σε κάποιο βαθµό εµποδίζει την
απελευθέρωση της θερµότητας από το κέλυφος, µπορεί να περιοριστεί µε την
κατασκευή µπαλκονιών µικρότερου µήκους που αφήνουν µεταξύ τους κενά
διαστήµατα από όπου ο αέρας έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα, ανοδικά.
Μπορεί επίσης να αντιµετωπιστεί µε την κατασκευή ανοιγµάτων κατά µήκος της
εσωτερικής άκρης του δαπέδου των µπαλκονιών, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω. Τα ανοίγµατα αυτά, δια µέσω των οποίων ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα,
καλύπτονται µε µεταλλικές σχάρες που εξασφαλίζουν οµοεπίπεδο δάπεδο.
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4. Επιδράσεις στις φορτίσεις εξ αιτίας του ανέµου
Σε συνθήκες ανέµου, τα µπαλκόνια επιδρούν δραστικά στη ροή του αέρα γύρω από το κτίριο στο οποίο ανήκουν και, 
κατ' επέκταση, στην κατανοµή των ανεµοπιέσεων στο κέλυφος, κυρίως στις προσήνεµες πλευρές του. Μολονότι η ανάλυση
των αποτελεσµάτων της παρουσίας τους στο κτίριο είναι σύνθετη, αυτά, ως προς τα βασικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά
τους, µπορούν να διακριθ ούν µε βάση το αν το στοιχείο που κυρίως ευθύνεται για την πρόκλησή τους είναι το στηθαίο ή ο
πρόβολος. Τα συµπαγή στηθαία των µπαλκονιών προκαλούν στον κάθετα προσπίπτοντα άνεµο µια τοπική διαµόρφωση του
πεδίου ανεµορροής που συνεπάγεται αυξηµένη ανεµοπίεση στο προσήνεµο µέτωπό τους και µειωµένη στην απήνεµη
πλευρά τους. Επιπλέον, η ροή στην απήνεµη πλευρά είναι έντονα τυρβώδης και µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία
υποπιέσεων που προκαλούν διαταραχές στην ευρύτερη περιοχή του µπαλκονιού και, ενδεχόµενα, ζηµίες σε δοµικά
στοιχεία (π.χ. µπαλκονόπορτες, παράθυρα, παντζούρια) και σε αντικείµενα σε αυτό (π.χ. γλάστρες, καθίσµατα). 
Η συµπεριφορά των µπαλκονιών µε στηθαία που είναι διαπερατά από τον άνεµο µοιάζει µε αυτή των απλών προβολών.
Στην περίπτωση αυτή, ως κάθετα εµπόδια, δεν επιτρέπουν την κατακόρυφη, παράλληλη προς την πρόσοψη ροή του αέρα,
αλλά την εκτρέπουν συνολικά οριζόντια. Το µέγεθος της εκτρεπόµενης ροής εξαρτάται φυσικά από το µέγεθος του
µπαλκονιού σε σχέση µε την πρόσοψη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανεµοπιέσεις στις δύο πλευρές του προβόλου κάθε
µπαλκονιού είναι περίπου ίσες µε εκείνες που ασκούνται στις παρακείµενες επιφάνειες του κελύφους και ότι η φορά της
συνισταµένης τους εξαρτάται από τη στάθµη πάνω από το έδαφος στην οποία βρίσκεται το µπαλκόνι (προς τα πάνω, αν
αυτό βρίσκεται ψηλότερα στην πρόσοψη, ή προς τα κάτω, αν βρίσκεται χαµηλότερα). 
Ο στροβιλισµός του αέρα που δηµιουργείται στην περιοχή µεταξύ του µπαλκονιού και της πρόσοψης εξελίσσεται σε
πλευρική ανεµορροή που, στη συνέχεια, όταν ξεπερνά την ακµή της πρόσοψης, επιταχύνει και παράλληλα συµβάλει στη
δηµιουργία πεδίου αρνητικών ανεµοπιέσεων στις πλευρικές επιφάνειες του κελύφους προς τις οποίες ρέει παράλληλα.
Μερικές φορές οι διεργασίες αυτές συνεπάγονται την εµφάνιση έντονων υποπιέσεων σε περιοχές των πλάγιων όψων του
κτιρίου. 
Σε κτίρια µε πολλά µπαλκόνια, όπως είναι συχνά τα πολυώροφα κτίρια κατοικίας, η επίδραση του ανέµου συνεπάγεται τη
δηµιουργία σειράς από θύλακες ανεµοπίεσης στην προσήνεµη πλευρά τους. Ως αποτέλεσµα αυτής της πολυδιάσπασης
του πεδίου των ανεµοπιέσεων, οι συνολικές φορτίσεις εξ αιτίας του ανέµου στην προσήνεµη πλευρά είναι γενικά
ασθενέστερες και πιο οµαλά κατανεµηµένες από ότι θα συνέβαινε στην περίπτωση επίπεδης επιφάνειας. 

5. Επιδράσεις στο φυσικό αερισµό
Η συµµετοχή των µπαλκονιών στις αλληλεπιδράσεις ανέµου - κτιρίου αφορούν, εκτός από τις ανεµοπιέσεις, και άλλους
τοµείς της φυσικής των κτιρίων. Ένα παράδειγµα των τελευταίων είναι η σηµαντική επίδραση που έχουν στις φυσικές
διεργασίες αερισµού των εσωτερικών χώρων και, µέσω αυτών, στη διαµόρφωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και
του ενεργειακού ισοζυγίου των κτιρίων. Η επίδραση των µπαλκονιών στη διαµόρφωση του πεδίου των ανεµοπιέσεων στο
κέλυφος των κτιρίων στα οποία ανήκουν, στο βαθµό που συνεπάγεται αλλοίωση των διαφορών πίεσης µεταξύ των
διαφορετικών πλευρών του κελύφους, έχει επιπτώσεις τόσο στις προϋποθέσεις όσο και στις πραγµατικές συνθήκες
διαµπερούς αερισµού των εσωτερικών χώρων. Επί πλέον, στα πλαίσια της γενικότερης διαταραχής που συνεπάγεται η
παρουσία των µπαλκονιών στο πεδίο των ανεµοπιέσεων στο κέλυφος, ως αποτέλεσµα του στροβιλισµού των αέριων
µαζών, προκαλούνται έντονες µεταβολές των πιέσεων σε περιορισµένης έκτασης περιοχές του κελύφους. 
Οι αντίστοιχες µεταβολές στις διαφορές εσωτερικής - εξωτερικής πίεσης του αέρα στις συγκεκριµένες περιοχές
ενεργοποιούν τη ροή του αέρα διαµέσου των ανοιγµάτων που υπάρχουν σε αυτές, προκαλώντας έτσι µονόπλευρο αερισµό
των παρακείµενων εσωτερικών χώρων. Η εναλλαγή του αέρα στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα τόσο µέσω των
ανοιγµάτων αερισµού (ventilation openings) όσο και µέσω των ανοιγµάτων διαφυγών (infiltration openings). Μάλιστα, το
φαινόµενο που περιγράφηκε εντείνεται από το γεγονός ότι οι µπαλκονόπορτες (συνυφασµένες µε την παρουσία
µπαλκονιών) είναι υψηλότερες από τα παράθυρα και ως εκ τούτου, γενικά, υπόκεινται σε µεγαλύτερες διαφορές πίεσης
του αέρα. 

6. Επιδράσεις στην υγροπροστασία
Τα µπαλκόνια σε ένα κτίριο παρέχουν προστασία στα κατώτερα τµήµατα του κελύφους του από την παρασυρόµενη 
(από τον άνεµο) βροχή και τις άλλες µορφές υετού. Η προστασία περιλαµβάνει τόσο τις κατακόρυφες επιφάνειες του
κελύφους όσο και τις αντίστοιχες περιοχές του εδάφους στη βάση του κτιρίου και αφορά τη διαβροχή τους που, ως πηγή
υγρασίας, αποτελεί απειλή για την κατασκευή και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ο βαθµός προστασίας που
παρέχεται από κάθε µπαλκόνι εξαρτάται φυσικά από το πλάτος του και από την ένταση και διεύθυνση του ανέµου. 
Αντίθετα, ως αποτέλεσµα της διαταραχής που τα µπαλκόνια προκαλούν στη ροή αέρα γύρω από το κτίριο στο οποίο
ανήκουν, είναι πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις παράσυρσης από τον άνεµο των σταγόνων της βροχής σε περιοχές του
κελύφους που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα επηρεάζονταν. 
Μια επίδραση σχετική µε την υγρασία µπορεί να αποδοθεί έµµεσα στα µπαλκόνια εξαιτίας του ρόλου τους στη δηµιουργία
θερµογεφυρών. Αυτές οι θερµογέφυρες, στο βαθµό που συνοδεύονται από έντονες θερµοβαθµίδες, µπορούν να
προκαλέσουν τη συµπύκνωση υδρατµών στη µάζα ή/και την επιφάνεια των δοµικών στοιχείων του κελύφους. 

>> ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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>> ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

7. Επιδράσεις στην ηχοπροστασία
Τα µπαλκόνια παρέχουν στις προσόψεις των κτιρίων και τα ανοίγµατα σε αυτές προστασία
από περιβαλλοντικούς θορύβους, δηλαδή, από ενοχλητικούς ήχους που παράγονται από
τις συγκοινωνίες, τις υπαίθριες εργασίες και άλλες πηγές εκτός του κτιρίου. Η σχετική
ηχοπροστασία προκύπτει από το γεγονός ότι τόσο το οριζόντιο τµήµα του µπαλκονιού όσο
και το στηθαίο του (υπό την προϋπόθεση ότι είναι συµπαγές) καθώς και τα αντικείµενα και
τα εξαρτήµατα που βρίσκονται επάνω σε αυτό, λειτουργούν ως ασπίδα στη διάδοση των
ηχητικών κυµάτων. Προκειµένου για ήχους που παράγονται στη στάθµη του εδάφους (π.χ.
στους γειτονικούς δρόµους), η ηχοπροστασία που παρέχεται από τα µπαλκόνια έχει
αποτέλεσµα σε εκείνα τα µέρη του κελύφους που βρίσκονται ψηλότερα από αυτό και
αφορά τόσο τα ηχητικά κύµατα που φθάνουν άµεσα από τις πηγές τους όσο και αυτά που
φτάνουν µετά από ανακλάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος που διαδραµατίζει το
συµπαγές στηθαίο στη συνολική αποτελεσµατικότητα ενός µπαλκονιού στην ηχοπροστασία
είναι σηµαντικός. Με δεδοµένο ότι ένα στοιχείο ηχοπροστασίας λειτουργεί αποτελεσµατικότερα
όσο πιο κοντά βρίσκεται στο δέκτη, ένα µπαλκόνι προσφέρει ισχυρότερη ηχοπροστασία
στα εγγύτερα σε αυτό ανοίγµατα και τµήµατα του κελύφους. Επιπλέον, όµως, η
ηχοπροστασία που προσφέρει εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και την απόσταση της
πηγής, καθώς επίσης και από τα χαρακτηριστικά του παραγόµενου ήχου, ιδιαίτερα την
ένταση και τη συχνότητά του. Ειδικά, προκειµένου για ήχους υψηλής συχνότητας και
µικρού µήκους κύµατος, η αποτελεσµατικότητα των µπαλκονιών στην παρεµπόδιση της
διάδοσής τους περιορίζεται από το φαινόµενο της παράθλασης, παρά ταύτα όµως,
παραµένει σηµαντική λόγω της υψηλής ακουστικής οξύτητας των ήχων αυτών. Ένα µέρος
της ενέργειας των ηχητικών κυµάτων που προσπίπτουν στις εξωτερικές επιφάνειες των
µπαλκονιών ανακλάται, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στο διάχυτο περιβαλλοντικό
θόρυβο. Από την ανακλώµενη ενέργεια, ένα µέρος -που προέρχεται κυρίως από τις
αντανακλάσεις στην από κάτω πλευρά (οροφή) του µπαλκονιού- κατευθύνεται και
προσπίπτει σε τµήµατα του κελύφους που βρίσκονται από κάτω του, αυξάνοντας έτσι
τα επίπεδα ηχητικής ενέργειας που επενεργούν σε αυτά. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να
αντιµετωπιστεί µε την εφαρµογή ηχοαπορροφητικών στρώσεων στην κάτω πλευρά του
µπαλκονιού. Επίσης, µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κατάλληλο σχεδιασµό της κάτω
πλευράς και των στηρίξεων του µπαλκονιού ώστε να µειωθούν οι ανακλάσεις των
ηχητικών κυµάτων προς τις ευαίσθητες περιοχές του κελύφους. 

8. Επιδράσεις στη ρύπανση
Στις κυρτές δίεδρες γωνίες που σχηµατίζονται µεταξύ των µπαλκονιών και των προσόψεων
των κτιρίων, η κυκλοφορία του αέρα επιβραδύνεται. Ως αποτέλεσµα, στις περιοχές αυτές
σηµειώνονται εντονότερες αποθέσεις των στερεών ρύπων που µεταφέρονται από τον αέρα.
Ακόµη, στις ίδιες περιοχές, ο αέρας είναι λιγότερο ικανός να αποσπάσει και να αποµακρύνει
τους ρύπους που έχει συσσωρεύσει εκεί. Αυτό το φαινόµενο, που είναι πιο έντονο
προκειµένου για ρύπους που παρουσιάζουν πρόσφυση στα δοµικά υλικά του κελύφους 
(π.χ. αιθάλη), εξηγεί γιατί οι κυρτές δίεδρες γωνίες στις προσόψεις ενός κτιρίου είναι οι
περιοχές στις οποίες αρχίζει να γίνεται εµφανής η ρύπανση της εξωτερικής επιφάνειάς του.

9. Έµµεσες επιδράσεις
Εκτός από τις επιδράσεις που παρουσιάζονται παραπάνω, αξίζει να συµπληρωθεί ότι
τα µπαλκόνια προσφέρουν κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση µόνιµων ή
προσωρινών συστηµάτων προστασίας του κτιρίου από αντίξοες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Τέτοια συστήµατα, που αφορούν κυρίως τους τοµείς της ηλιοπροστασίας,
της ανεµοπροστασίας και της υγροπροστασίας, θα ήταν πιο ευάλωτα και δύσκολο να
εγκατασταθούν εάν δεν υπήρχαν µπαλκόνια. Το γεγονός ότι τα µπαλκόνια προσφέρουν
αυτή τη δυνατότητα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως έµµεση συµβολή στη διαµόρφωση
της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των κτιρίων στα οποία ανήκουν. 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία αντικειµένων που συναντώνται συνήθως στα
µπαλκόνια είναι αυτή των φυτών, σε γλάστρες ή σε παρτέρια. Εκτός από τη βελτίωση
της αισθητικής του κτιρίου και τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας στο µπαλκόνι
που τα φιλοξενεί, τα φυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική
συµπεριφορά των κτιρίων, ιδιαίτερα στους τοµείς της ηλιοπροστασίας, της
ανεµοπροστασίας και της ηχοπροστασίας.
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Εκτός από το λειτουργικό τους ρόλο και την ενεργή συµβολή τους στην
εξωτερική εµφάνιση των κτιρίων στα οποία ανήκουν, τα µπαλκόνια
διαδραµατίζουν επίσης έναν δυναµικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας σειράς
από περιβαλλοντικές επιδράσεις που ασκούνται στα κτίρια. Μια προσεκτική
µελέτη των αντίστοιχων επιδράσεων δείχνει ότι κάποιες από αυτές είναι
σταθερά ευεργετικές. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται οι
προστασίες έναντι της παρασυρόµενης βροχής και των περιβαλλοντικών
θορύβων. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι τα µπαλκόνια δηµιουργούν
θερµογέφυρες στα κελύφη των κτιρίων θα πρέπει να θεωρηθεί ως σταθερά
αρνητική επίδραση στο µέτρο που οι θερµογέφυρες συνδέονται µε τις
απώλειες ενέργειας δια µέσου του κελύφους. Όσον αφορά στις άλλες
επιδράσεις, το εάν αντιµετωπίζονται θετικά ή αρνητικά εξαρτάται από τις
συνθήκες υπό τις οποίες εξετάζονται. Αυτές οι επιδράσεις ουσιαστικά
συνδέονται, είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε την ενεργειακή συµπεριφορά του
κτιρίου στο οποίο ανήκει το µπαλκόνι και η αξιολόγησή τους εξαρτάται από
το βαθµό στον οποίο έχουν µια θετική ή αρνητική συµβολή στην ενεργειακή
ισορροπία του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της σκίασης που
δηµιουργούν τα µπαλκόνια στις όψεις των κτιρίων στα οποία ανήκουν. 
Υπό συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος, αυτή η επίδραση
θεωρείται ευεργετική δεδοµένου ότι µειώνει την υπερθέρµανση των
δοµικά στοιχείων του κελύφους, καθώς και τη θάµπωση και τις
υπερβολικές αντιθέσεις στο φωτισµό των εσωτερικών χώρων. Από την άλλη
µεριά όµως, η ίδια επίδραση θεωρείται ως ανεπιθύµητη σε περιπτώσεις που
επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, όταν η ενέργεια που
διαβιβάζεται από τις ακτίνες του ήλιου είναι ευπρόσδεκτη για τη θέρµανση
των δοµικών στοιχείων του κελύφους και των εσωτερικών χώρων του
κτιρίου. 
Μια προσεκτική εξέταση των "εξαρτώµενων" επιδράσεων των µπαλκονιών
στην περιβαλλοντική συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία ανήκουν οδηγεί
στο συµπέρασµα ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι θετικές επιδράσεις
συµβαδίζουν µε τις αρνητικές. Επιπλέον, ακόµη και για τον ίδιο
περιβαλλοντικό παράγοντα (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία), αυτό το άρθρο έχει
δείξει ότι η παρουσία ενός µπαλκονιού µπορεί να έχει τις αντικρουόµενες
επιδράσεις σε διαφορετικές περιοχές του κελύφους. Ανεξάρτητα από αυτό
το γεγονός, πάντως, σε κάθε περιοχή οι τοπικές συνθήκες είναι πιθανό ότι
ως γενικό, συνολικό αποτέλεσµα, ευνοούν ή δεν ευνοούν τη συµβολή των
µπαλκονιού στην περιβαλλοντική συµπεριφορά των κτιρίων. Αυτή η
παρατήρηση υπογραµµίζει το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το κλίµα
στον καθορισµό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα µπαλκόνια είναι
σκόπιµο να ενταχθούν στο σχεδιασµό των κτιρίων σε µια συγκεκριµένη
περιοχή. ∆είχνει επίσης την ανάγκη για κάθε περιοχή οι περιβαλλοντικές
και ειδικότερα κλιµατικές συνθήκες, να αξιολογούνται µαζί µε τα
λειτουργικά κριτήρια που ισχύουν για την πρόβλεψη µπαλκονιών στα κτίρια.
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η εκτεταµένη χρήση των
µπαλκονιών σε κτίρια σε περιοχές µε ήπιο κλίµα -όπου οι θετικές και
αρνητικές επιδράσεις τους στην περιβαλλοντική συµπεριφορά των κτιρίων
είναι λίγο πολύ ισοδύναµες- αντανακλά κυρίως τα λειτουργικά οφέλη της
παρουσίας τους, δηλαδή, το γεγονός ότι επιτρέπουν στους ενοίκους να
επωφελούνται από τις σχετικά ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στο
εξωτερικό περιβάλλον για µεγάλες περιόδους του έτους. Επιπλέον, ο
σχεδιασµός των κτιρίων σε κάθε περιοχή θα πρέπει να εξετάζει και να
εφαρµόζει τις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές επιλογές που αυξάνουν
τα οφέλη και µειώνουν τα µειονεκτήµατα της παρουσίας µπαλκονιών στα
κτίρια. Σχετικές επιλογές περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, ενώ ακόµα
περισσότερες και ασφαλώς πιο αξιόπιστες, µπορούν να αντληθούν από την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική των αντίστοιχων περιοχών. 
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ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Είναι πλέον 

επιτακτική ανάγκη 

η µεταστροφή µας στις

Ανανεωσιµές Πηγές

Ενέργειας. 

Η επιβάρυνση του οικοσυστήµατός µας από τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, σε
συνδυασµό µε την εξάντληση των αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων και ως φυσικό
επακόλουθο την ανεξέλεκτη αύξηση των τιµών τους, δεν αφήνουν περιθώρια
επιλογών.  

Η Αβαθής Γεωθερµία ενταγµένη στην οικογένεια των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
αποτελεί µία πηγή πρωτογενούς ενέργειας η οποία χαρακτηρίζεται για τη φιλικότητα
της ως προς το περιβάλλον. H αβαθής γεωθερµία βασίζεται στην σταθερή
θερµοκρασία που παρουσιάζουν τα πετρώµατα του εδάφους και τα υπόγεια ή
επιφανειακά νερά. Η σταθερή θερµοκρασία, οφείλεται στην συνεχή ακτινοβολία του
ηλίου. Ως αποτέλεσµα αυτής της ιδιότητας, µας δίνεται η δυνατότητα την χειµερινή
περίοδο να απάγουµε θερµότητα από το υπέδαφος και την θερινή περίοδο να
διοχετεύουµε θερµότητα στο υπέδαφος. Η θεώρηση του όλου συστήµατος στηρίζεται
στη µικρή διαφορά της θερµοκρασίας µεταξύ του κλιµατιζόµενου χώρου και της
υπόγειας σταθερής θερµοκρασίας των πετρωµάτων µε αποτέλεσµα την
ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων για την δηµιουργία του επιθυµητού
κλίµατος στον κλιµατιζόµενο χώρο.

Η διαδικασία µεταφοράς του ενεργειακού φορτίου από το κτίριο προς το υπέδαφος και
αντιστρόφως, γίνεται δια µέσου µιας συσκευής που ονοµάζεται «γεωθερµική αντλία
θερµότητας». Η απαίτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συναντάται στην
λειτουργεία της γεωθερµική αντλία θερµότητας.  Η µεταφορά του ενεργειακού
φορτίου (από και προς το έδαφος) γίνεται µέσω ενός υδάτινου διαλύµατος το οποίο
είτε ανακυκλοφορεί σε γεωσυλλέκτες (σωλήνες) τοποθετηµένους στο έδαφος είτε
µέσω συστήµατος υδρογεωτρήσεων άντλησης-επανεισαγωγής.

άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς

Μελετητής συστηµάτων 
Eξοικονόµησης Eνέργειας 

της Aid Engineering

Τηλ./ Fax.: 210-8003784
www.aidengineering.gr
info@aidengineering.gr
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Το ιστορικό ξενοδοχείο «Καβούρι» στην απόφαση της ανακατασκευής του σε ένα
σύγχρονο πολυχώρο γραφείων και εστιατορίου, σε µια εκπληκτική τοποθεσία,
αποφάσισε να “αναπνεύσει” µε γεωθερµία. 
Το κτίριο γραφείων “Καβούρι” (κάλυψης 8500τ.µ.) πρόκειται να κλιµατιστεί µε
γεωθερµικό σύστηµα ανοιχτού βρόγχου ώστε να επιτευχθεί παραπάνω από 50%
εξοικονόµηση ενέργειας. 

Το ανοικτό γεωθερµικό κύκλωµα αποτελείται από 3 υδρογεωτρήσεις, δύο άντλησης και
µία επανεισαγωγής. Λόγω της ευρύτερης τοποθεσίας του έργου, το αντλούµενο νερό
είναι υψηλής υφαλµυρότητας. Εξ’ αιτίας αυτού, στις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας
που πρόκειται να εγκατασταθούν, θα δηµιουργηθεί πρωτεύον και δευτερεύον βρόγχος
µε την παρουσία πλακοειδών εναλλακτών θερµότητας από τιτάνιο και θα παρεµβληθεί
δοχείο αδρανείας. Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στην εγκατάσταση είναι η
παρουσία των δύο δοχείων αδρανείας, ένα στην προσαγωγή του νερού προς τον
κλιµατιζόµενο χώρο και ένα στον πρωτεύον βρόγχο. Η παρουσία του δοχείου
αδρανείας στις στήλες προσαγωγής του νερού προς το κλιµατιζόµενο χώρο
επιτυγχάνει αυτονοµία η οποία ξεκινά από πρωταρχικό στάδιο και µειώνει τις
ενεργοποιήσεις των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. Το δοχείο αδρανείας του
πρωτεύοντος, λειτουργεί ως δεξαµενή ανακυκλοφορίας του πηγαίου νερού µε στόχο
την αδρανοποίηση λειτουργίας των δαπανηρών υποβρύχιων αντλιών. Η µετάδοση του
θερµικού/ ψυκτικού φορτίου στον εν κλιµατιζόµενο χώρο θα πραγµατοποιηθεί από
µονάδες εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα – Fan coil Units. Η προσαγωγή του νωπού
αέρα στην εγκατάσταση θα γίνεται από κανάλια αέρα που θα τοποθετηθούν στο
ψευδοδάπεδο.

Η εκτίµηση του κόστους λειτουργίας που ακολουθεί είναι βασισµένη σε οικονοµικά
στοιχεία του προηγούµενου έτους. ∆ίδεται ωριαία κατανάλωση και εξοικονόµηση της
ενέργειας, ενώ αναφέρονται οι συνολικές βαθµοηµέρες που προτείνονται από το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. [Στην εκτίµηση
που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε ολόκληρη την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου
ανεξαρτήτως αυτόνοµων τµηµάτων που ενδεχοµένως να υπάρχουν – και
ετεροχρονισµού της λειτουργείας της εγκατάστασης]. 

>> ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Εξοικονόµηση Ενέργειας Συστήµατος µε Βρόγχο

α/α Περιγραφή Προδιαγραφές € / ώρα

1 Γεωθερµικό ανοικτό 
σύστηµα µε υδρογεωτρήσεις 
[απαραίτητη η κατανάλωση 
ρεύµατος στην υποβρύχια 
αντλία]
- θερµικής ικανότητας 920 KW
- κατανάλωσης 170 KW

- 0,10 € / KW η αγορά της 
ηλεκτρικής ενέ- ργειας

- 5,4 συντελεστής απόδοσης 
της γεωθερµικής αντλίας 
θερµότητας

- 44 KW η κατανάλωση ενός 
υποβρυχίου συγκροτήµατος 
για παροχή 80 m3 / hr 21,44 €

ΘΘ
ΕΕ
ΡΡ
ΜΜ
ΑΑ
ΝΝ
ΣΣ
ΗΗ

ΚΚ
ΤΤ
ΙΙ
ΡΡ
ΙΙ
ΟΟ
ΥΥ

2 Σύστηµα καυστήρα 
πετρελαίου [Ισοδύναµης 
ενεργειακής απόδοσης] – 
χωρίς προσαύξηση 20% 
στο λέβητα για να 
επιτύχουµε ισοδύναµες 
αποδόσεις [800,000 Kcal / hr]

- Θερµογόνος δύναµη 
πετρελαίου 10250

- Συντελεστής απόδοσης 
καυστήρα 90%

- Πυκνότητα πετρελαίου 0,82
- Αγορά πετρελαίου 0,60 € / 

λίτρο 63,45 €

3 Γεωθερµικό ανοικτό σύστηµα µε 
υδρογεωτρήσεις [απαραίτητη η 
κατανάλωση ρεύµατος στην 
υποβρύχια αντλία] 
- ψυκτικής ικανότητας 980 KW
- κατανάλωσης 188 KW.

- 0,10 € / KW η αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας ,

- 5,2 συντελεστής απόδοσης 
της γεωθερµικής αντλίας 
θερµότητας.

- 44 KW η κατανάλωση ενός 
υποβρυχίου συγκροτήµατος 
για παροχή 80 m3 / hr. 23,25 €

ΨΨ
ΥΥ
ΞΞ
ΗΗ

ΚΚ
ΤΤ
ΙΙ
ΡΡ
ΙΙ
ΟΟ
ΥΥ

4 Αντλία θερµότητας αέρος – 
νερού για την παραγωγή ψύξης 
-Ψυκτική ικανότητα 980 KW

Ο συντελεστής απόδοσης 
µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες. 
Μέση συνθήκη 2,8 35,00 €

>> ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Aid Engineering Ltd, η εταιρία η οποία ανέλαβε την αποπεράτωση του έργου, είναι
µία µελετητική – κατασκευαστική εταιρία προσανατολισµένη (επί το πλείστον) στον
κλάδο της ενέργειας. Η εξοικονόµηση ενέργειας σε διεργασίες παραγωγής αποτελεί
µια στοχευµένη θεώρηση των ενεργειακών αναγκών ώστε να µας οδηγήσει στη
βέλτιστη κατανοµή της θερµικής / ψυκτικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν, οδηγούµαστε
απευθείας στην µείωση της όποιας, επιπλέον, δαπανούµενης ενέργειας.
Η Aid Engineering Ltd εφάρµοσε συνδυαστικά συστήµατα ανάκτησης θερµικών και
ψυκτικών φορτίων σε παραγωγικές διεργασίες όπου επιτεύχθηκε επιτυχώς η
διαχείρηση ενεργειακών κτιρίων τόσο από συστήµατα εξοικονόµησης λόγω κελύφους
όσο και από την εφαρµογή επιτηδευµένων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων.
Η εταιρία ακολουθεί τα αµερικάνικα πρότυπα µελέτης και κατασκευής. 
Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας Fhp [Florida
Heat Pumps – πρωτοπόροι στα γεωθερµικά συστήµατα από το 1969]. 
Οι γεωθερµικές µονάδες που αντιπροσωπεύει ο οίκος χρησιµοποιούνται ευρέως σε
συστήµατα κλιµατισµού, σε µονάδες παραγωγικών διεργασιών όπως λ.χ. στην
παραγωγή κρασιού, θερµοκήπια κ.ο.κ.



> ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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1-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ δηµιουργείς ή ον

ειρεύεσαι;

αναζητάς ή αντικαθιστάς;

χτίζεις ή ανακαινίζεις;

> Λασκαράτου 5, 111 41, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210/22.81.525, Fax: 210/2283205
> 5, Laskaratou Str. GR-111 41 Athens, Greece, Tel.: +30 210/22.81.525, Fax: +30 210/2283205
e-mail: info@interguide.gr, www.interguide.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
®
S.A.

> Η Έκθεση Υλικών και Εξοπλισµού Κατασκευής Οικοδοµικών Έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, 
πραγµατοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού. 
Στην έκθεση που καταλαµβάνει 50.000 τ.µ., παρουσιάζονται πάνω από 550 επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υλικών κατασκευής οικοδοµικών έργων 
και αναµένεται να την επισκεφθούν 80.000 επισκέπτες. ∆υνατότητα άνετης στάθµευσης 
µε 12.000 θέσεις PARKING. 
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HALL 3
ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

HALL 1
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

HALL 2
CONSTRUCTION - ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

>

1-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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HALL 2
CONSTRUCTION - ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

>

1-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι ένα µέσο παραγωγής καθαρής και περιβαλλοντικά
φιλικής ενέργειας. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι διακριτικές και προσαρµόζονται
εύκολα στο περιβάλλον. Εγκαθίστανται εύκολα σε υφιστάµενες κατασκευές (κτίρια,
αποθήκες) και σε κατάλληλες εκτάσεις. Επίσης, µπορούν να αντικαταστήσουν βασικά
δοµικά στοιχεία υφιστάµενων ή νεοαναγειρόµενων κατασκευών, όπως στέγες,
προσόψεις, υαλοπίνακες. Λειτουργούν αθόρυβα, δεν χρειάζονται συντήρηση, δεν
εκπέµπουν αέριους ρύπους, έχουν ωφέλιµη διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από 25 χρόνια
και είναι πολύ εύκολα επεκτάσιµες. Μπορούν να καλύψουν πλήθος εφαρµογών από
µερικά mW έως αρκετά MW. Ως εκ τούτου, απευθύνονται από τον απλό οικιακό
καταναλωτή έως το µεγάλο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο µε τεχνολογία φωτοβολταϊκών
στοιχείων µπορεί να είναι είτε αυτόνοµα, είτε διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο είτε
συνδυαζόµενα µε άλλες µορφές ήπιας ενέργειας. Τα αυτόνοµα συστήµατα παραγωγής
ενέργειας αποτελούν µια επωφελή και εύκολη λύση για την κάλυψη των αναγκών
αποµακρυσµένων από το δίκτυο οικισµών ή κατοικιών. 

άρθρο:
Αντώνης Παπαδάκης 

∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

της εταιρίας ARVIS SOLAR

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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>> ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοδεύονται απαραίτητα από κάποιο µέσο αποθήκευσης ενέργειας (συνηθέστερα
συσσωρευτές). Τα αυτόνοµα συνδυασµένα ηλιακά και αιολικά συστήµατα παράγουν
ενέργεια από ανεµογεννήτριες κατά τις σκοτεινές ώρες του 24ώρου. Τα αυτόνοµα υβριδικά
συστήµατα δεν χρειάζονται µέσα αποθήκευσης (συσσωρευτές), παράγουν ενέργεια
από εγκατεστηµένη ντιζελογεννήτρια κατά τις ώρες απουσίας ήλιου ή/και αέρα και
εξορθολογικοποιούν την εγκατεστηµένη ισχύ των ηλιακών ή/και αιολικών µονάδων.
Στα διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συστήµατα εξοικονοµείται το
κόστος των µέσων αποθήκευσης ή εναλλακτικής παραγωγής και παράλληλα, εφ όσον
υπάρχει περίσσεια ισχύος, ο διαχειριστής του συστήµατος αγοράζει την πλεονάζουσα
ενέργεια και την διοχετεύει στο δίκτυο µεταφοράς και διανοµής.
Η µέχρι σήµερα εµπειρία µας αποδεικνύει ότι η ελληνική πραγµατικότητα ευνοεί την
εγκατάσταση διασυνδεδεµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Με τον Ν. 3468/2006 η
ελληνική Πολιτεία θέσπισε ισχυρά οικονοµικά κίνητρα για την προώθηση
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές. 

Ειδικότερα για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ο Νόµος προβλέπει τα ακόλουθα:
• Υψηλή τιµή αγοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον

διαχειριστή του συστήµατος
• ∆εκαετής σύµβαση αγοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε δικαίωµα 

µονοµερούς ανανέωσης της σύµβασης από µέρους του επενδυτή για άλλα 10 έτη.

Η σύµβαση υπογράφεται µε τον διαχειριστή του συστήµατος. Υπεύθυνος διαχειριστής
για το διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι ο ∆ΕΣΜΗΕ, ενώ για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά
είναι η ∆.Ε.Η.

Επίσης, ο Αναπτυξιακός Νόµος 3299/2004 µε τις τροποποιήσεις του επιδοτεί σήµερα
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών µονάδων µέχρι 40% του συνολικού κόστους.
Τα παραπάνω κίνητρα, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια, αναµενόταν ότι θα έδιναν τεράστια ώθηση στην κατασκευή
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρµόδια υπηρεσία για
την διαχείριση των αδειών, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κατακλύστηκε από άδειες ή
εξαιρέσεις από την υποχρέωση για τη λήψη άδειας. Λόγω της υπερκάλυψης του
θεσµοθετηµένου πλαφόν ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η ΡΑΕ δεν δέχεται
πλέον αιτήσεις για την ηπειρωτική χώρα και τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Εξαίρεση
αποτελούν τα διασυνδεδεµένα νησιά, για τα οποία η ΡΑΕ αναµένεται σύντοµα να δεχθεί
αιτήσεις. ∆υστυχώς, οι άδειες ή οι εξαιρέσεις αξιολογούνται µε βραδείς ρυθµούς από
την ΡΑΕ. Πέραν τούτου, πολλοί επενδυτές, παρ’ ότι έχουν εξασφαλίσει την άδεια ή την
εξαίρεση, καθυστερούν σηµαντικά στις απαιτούµενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
ή στις διαδικασίες του αναπτυξιακού νόµου. Επίσης, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
από στο διαχειριστή του συστήµατος απαιτεί την έκδοση Τιµολογίων προς τον τελευταίο
και κατά συνέπεια την έναρξη επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ως εκ τούτου, από
τα κίνητρα αποκλείονται οι απλοί οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι θα µπορούσαν να
επωφεληθούν από µια µορφή καθαρής και οικολογικής ενέργειας (οι απλές φοροαπαλλαγές
που προσφέρονται στους ιδιώτες δεν µπορούν να αντισταθµίσουν το υψηλό κόστος
εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος).
Συµπερασµατικά, όλο το σύστηµα έκδοσης και έγκρισης αδειών προσέκρουσε στην
γνωστή και χρόνια παθογένεια της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης (υψηλή γραφειοκρατία,
σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ δηµοσίων Υπηρεσιών, αλληλοεπικάλυψη της ισχύουσας
νοµοθεσίας) και στην έλλειψη ενός σαφούς Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις χρήσεις
γης. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές µεσογειακές χώρες και ιδίως η Ιταλία και η Ισπανία,
έλυσαν σύντοµα τα γραφειοκρατικά τους προβλήµατα και παρ’ ότι ξεκίνησαν αργότερα
από τη χώρα µας, παρουσιάζουν σήµερα µια ραγδαία αύξηση στον αριθµό των
εγκαθιστάµενων φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Και θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούµε
στο παράδειγµα της Γερµανίας, η ευνοϊκότερη περιοχή της οποίας διαθέτει σηµαντικά
χαµηλότερη ηλιοφάνεια από τη δυσµενέστερη ελληνική. Με τα κατάλληλα κίνητρα
προς τους εµπορικούς αλλά και τους οικιακούς καταναλωτές, η Γερµανία είναι
πρωτοπόρος στην Ευρώπη στην εγκατάσταση φωτοβλοταϊκών συστηµάτων.

Η προκήρυξη διαγωνισµού για την πρόσληψη συµβούλου από µέρους της ΡΑΕ για την
αξιολόγηση των αδειοδοτήσεων, η αναµενόµενη ψήφιση του Εθνικού Χωροταξικού
Σχεδίου, καθώς και η απελευθέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του πλαφόν των
προς αδειοδότηση σταθµών, αναµένεται να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ως αποτέλεσµα, θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας και θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας παραγωγής
φωτοβολταϊκών κυψελών.
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άρθρο:
∆ήµητρα Σιατίτσα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Η συζήτηση για την οικολογική δόµηση έχει ανοίξει
και στην Ελλάδα εστιάζοντας κυρίως στην ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, µια παράµετρος του
περιβαλλοντικού σχεδιασµού που αφορά κυρίως τον
σωστό προσανατολισµό για ηλιασµό και σκιασµό, την
καλή θερµική θωράκιση του κελύφους µε την χρήση
µονωτικών υλικών, διπλών υαλοστασίων και την
εφαρµογή ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, συµβατικής ή πιο
υψηλής τεχνολογίας. 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι όντως πολύ
σηµαντική, σε µια περίοδο όπου εκτός από την
περιβαλλοντική κρίση βιώνουµε και το τέλος της
εποχής του πετρελαίου και εποµένως η σωστή
διαχείριση της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα είναι
εξίσου σηµαντική µε την αναζήτηση εναλλακτικών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον δε, τα ποσοστά εξοικονόµησης ενέργειας
στα οποία στοχεύει η ευρωπαϊκή οδηγία που
ενσωµατώθηκε πρόσφατα µε µεγάλη καθυστέρηση
στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο, µπορούν κάλλιστα
να επιτευχθούν µε την καλή µόνωση και ανανέωση του
µηχανολογικού εξοπλισµού του υπάρχοντος κτιριακού
αποθέµατος. 

Αυτή η προοπτική δεν είναι καθόλου αµελητέα,
αφήνει όµως έξω από την κουβέντα (ή δεν εντάσσει µε
εξίσου επιτακτικό τρόπο) µια άλλη, εξίσου κρίσιµη,
διάσταση του οικολογικού σχεδιασµού που αφορά τα
υλικά κατασκευής και συγκεκριµένα τις καθαρές
τεχνολογίες δόµησης. Μια προσέγγιση που θέτει υπό
αµφισβήτηση την αλόγιστη και συνεχή ανάπτυξη της
βιοµηχανίας παραγωγής χηµικών προϊόντων και
υψηλής τεχνολογίας  στο όνοµα της εξοικονόµησης
ενέργειας χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα
κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, της χηµικής
ρύπανσης, αλλά και της υγιεινής των κτιρίων. 

Είναι σηµαντικό κλείνοντας αυτή την εισαγωγή να
επισηµάνουµε ότι η οικολογική δόµηση έχει
πρωτίστως να κάνει µε την αµφισβήτηση των
κυρίαρχων προτύπων διαβίωσης κάτι που σχετίζεται
άµεσα µε το πως φανταζόµαστε την κατοικία µας και
τα όρια που βάζουµε σε αυτό που θεωρούµε βασικές
ανάγκες. 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Σε µια περίοδο έντονης περιβαλλοντικής κρίσης ... είναι πλέον γνωστό ότι ο τοµέας της

κατασκευής και ο κτιριακός τοµέας συµβάλουν σε πολύ µεγάλο ποσοστό 

στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή. 
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Πως ορίζουµε τα οικολογικά υλικά;

Ο ορισµός των οικολογικών υλικών είναι αρκετά σύνθετος. Το πόσο περιβαλλοντικά
φιλικό είναι ένα υλικό έχει να κάνει µε µία σειρά από παραµέτρους και σε κάθε
περίπτωση τα τοπικά δεδοµένα (τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικο-οικονοµικά)
είναι καθοριστικά. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που αν τα λάβουµε υπόψη µπορούµε να
ορίσουµε ποια υλικά είναι καταλληλότερα από περιβαλλοντική άποψη για τον κάθε
τόπο. 

Το πρώτο κριτήριο έχει να
κάνει µε τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον που προκύπτουν

από την εξόρυξη του υλικού ή της
πρώτης ύλης για την παραγωγή του

καθώς και από την επεξεργασία του υλικού.
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι

πολλαπλές κάθε φορά, σχετίζονται µε την
ρύπανση και την µόλυνση που προξενούν στην

ατµόσφαιρα, το έδαφος το υπέδαφος και τον υδροφόρο
ορίζοντα, τις ποσότητες σπάνιων ή αναντικατάστατων

φυσικών πόρων που απορροφούν, τις ποσότητες των µη
αφοµοιώσιµων, µη ανακυκλώσιµων ή τοξικών
οικοδοµικών απορριµµάτων που παράγουν και τέλος τις

επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο.

Το δεύτερο κριτήριο αφορά την συνολική
εµπεριεχόµενη (ή αλλιώς γκρίζα)

ενέργεια του υλικού, δηλαδή την
ενέργεια που απαιτείται για την
αποκοµιδή, µεταφορά και
επεξεργασία του. Το αλουµίνιο για
παράδειγµα που είναι ένα πλήρως
ανακυκλώσιµο υλικό απαιτεί
τεράστια ποσά ενέργειας κατά την
κατεργασία και την επεξεργασία
του. Η µεταφορά ενός εξαιρετικά

οικολογικού υλικού από την άλλη
άκρη του κόσµου έχει τελικά αρνητικό

ενεργειακό (και οικονοµικό) ισοζύγιο.

Ένα τρίτο κριτήριο έχει να κάνει µε την
έκλυση βλαβερών για την υγεία ρύπων

(όπως η φορµαλδεΰδη)  και τις τοξικές
επιδράσεις που ασκούν, τόσο κατά την χρήση
τους αλλά και κατά την καύση τους ή

καταστροφή τους.

Τέλος, πολύ σηµαντικά είναι ο αναµενόµενος
χρόνος ζωής ενός υλικού και η δυνατότητα
επανάχρησης, ανακύκλωσης ή επιστροφής των
πρώτων υλών στο φυσικό έδαφος µε τις
µικρότερες δυνατές απώλειες.

>> ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Χηµική ρύπανση & πράσινη χηµεία

Ένας τοµέας στον οποίο στηρίζεται κατά πολύ η σύγχρονη τεχνολογία δόµησης είναι η
χηµική βιοµηχανία, που µε την επεξεργασία της µοριακής δοµής των
υδρογονανθράκων πετρελαίου δηµιούργησε νέες πρώτες ύλες (µε χαµηλό κόστος και
εξαιρετικές ιδιότητες) τα συνθετικά πολυµερή. Η χηµική ρύπανση που προκαλείται,
όµως, παράλληλα µε την ανάπτυξη αυτού του τοµέα έχει σαφώς συµβάλει στην
περιβαλλοντική υποβάθµιση και την κλιµατική αλλαγή, καθώς τα χηµικά προϊόντα
έχουν αποδεδειγµένα καταστροφικές επιδράσεις τόσο στον τόπο παραγωγής τους όσο
και κατά την χρήση τους.

Εναλλακτικά εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια ο τοµέας της πράσινης ή ήπιας
χηµείας που επιδιώκει τον περιορισµό της χρήσης παραγώγων του πετρελαίου και την
αντικατάσταση τους µε φυσικά υλικά µε παρόµοιες ιδιότητες έχοντας σαν γνώµονα την
υγεία του ανθρώπου, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την χρήση. 

Είναι σαφές ότι τα κριτήρια επιλογής των υλικών οικολογικής δόµησης είναι
πολυδιάστατα και ότι κατά την επιλογή µπορεί να βρεθούµε µπροστά σε διλήµµατα
σχετικά µε το πιο κριτήριο είναι πιο σηµαντικό. Πάντως, το ζήτηµα της υγιεινής των
κτιρίων που κατοικούµε αν και πρωτεύον κριτήριο επιλογής υλικών, πρέπει να
συνδυάζεται µε µια συνολικότερη θεώρηση των επιπτώσεων της παραγωγής και
διακίνησης των υλικών στο περιβάλλον, είτε το άµεσο είτε το παγκόσµιο, σε όλο τον
κύκλο ζωής τους: Για παράδειγµα η χρήση τροπικής ξυλείας µπορεί να έχει τραγικές
συνέπειες για οικοσυστήµατα όπως ο Αµαζόνιος, αλλά και η µεταφορά εισαγόµενων
«πράσινων» υλικών από µεγάλες αποστάσεις µειώνει ίσως την θετική επίδρασή τους
στο περιβάλλον.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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ΥΛΙΚΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Ξύλο
Το ξύλο  συχνά θεωρείται το πλέον περιβαλλοντικά κατάλληλο υλικό, όµως αυτό ισχύει
µόνο όταν η χρήση του σε έναν τόπο συνοδεύεται από ελεγχόµενες και
πιστοποιηµένες δασικές καλλιέργειες. Η µαζική χρήση του ξύλου στην Ελλάδα θα
προϋπέθεται και την αντίστοιχη ανάπτυξη καλλιεργειών οικοδοµικής ξυλείας µε
αυστηρά πρότυπα διαχείρισης. 

Επίσης βασική προϋπόθεση είναι κατά την επεξεργασία των προϊόντων ξυλείας να
χρησιµοποιούνται φυσικά αβλαβή παρασιτοκτόνα (όπως το βορικό άλας) και µη τοξικά
υλικά φυτικής προέλευσης (φυτικά έλαια, κερί, φυτικές ρητίνες).

Χώµα/ Πηλός/ Άργιλος
Τα συµβατικά κεραµίδια και τα τούβλα (οπτόπλινθοι) που χρησιµοποιούµε στην
οικοδοµή αν και εµπεριέχουν αρκετή γκρίζα ενέργεια (απαιτείται αρκετή ενέργεια και
εκλύεται πολύ θερµότητα κατά την παραγωγή τους) είναι υλικά µε πρώτη ύλη τον
άργιλο και έχουν αρκετά θετικά χαρακτηριστικά (δεν είναι τοξικά είναι ανακυκλώσιµα
και έχουν καλές θερµικές ιδιότητες).
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι κατασκευές από ωµό πηλό (από άργιλο, άµµο και ίλη) ο
οποίος παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες (θερµοχωρητικότητα, εξισορρόπιση υγρασίας,
µεγάλο χρόνο ζωής, εύκολη συντήρηση, αντοχές, πλαστικότητα). Έχουν αναπτυχθεί
διάφορες τεχνικές δόµησης µε ωµό πηλό όπως η δόµηση µε καλουπωτές πλίνθοι
φυσικά ή τεχνητά ξηραµένων (adobe) ή η κατασκευή χυτού καλουπωτού πηλού (pise).

Η πέτρα είναι ένα παραδοσιακό φυσικό υλικό δόµησης που παρέχει και ένα πολύ καλό
κέλυφος από θερµική άποψη λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητάς της.
Περιβαλλοντικά προβλήµατα από την χρήση της προκύπτουν όταν πρέπει να
µεταφερθεί σε πολύ µάκρυνες αποστάσεις ή όταν γίνεται υπερεκµετάλλευση των
χώρων εξόρυξής της µε αποτέλεσµα την χωρίς επιστροφή καταστροφή του φυσικού
τοπίου.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Το ζήτηµα της µόνωσης είναι κρίσιµο και αρκετά περίπλοκο. Η σωστή µόνωση του
κελύφους είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ενεργειακή συµπεριφορά ενός
κτιρίου από την άλλη όµως τα περισσότερα µονωτικά και στεγνωτικά υλικά είναι τα
κατεξοχήν υλικά που παράγονται από την χηµική βιοµηχανία.

Στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται αφρώδεις µονώσεις (εξηλασµένης) πολυστερίνης και
πολυουρεθάνης, υλικά που προέρχονται από µη ανανεώσιµες πηγές
(υδρογονάνθρακες), είναι εξαιρετικά τοξικά (τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά
την χρήση αλλά και την καύση τους), δεν ανακυκλώνονται και τέλος δεν επιτρέπουν
την αναπνοή του κτιρίου (βασική παράµετρος για την υγιεινή
των εσωτερικών χώρων και την εξισορρόπιση της υγρασίας).

Ο υαλοβάµβακας ή ο πετροβάµβακας οι οποίοι επίσης
συναντώνται στην ελληνική αγορά, παράγονται από
φυσικές ορυκτές ίνες, είναι ανακυκλώσιµες και
διαπερατές. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι
απελευθερώνουν ίνες που θεωρούνται επιβλαβείς
για την υγεία, γι' αυτό θέλει προσοχή κατά την
τοποθέτηση και καλό εγκλωβισµό στα δοµικά
στοιχεία της κατασκευής.

Το Heraklith ή ξυλόµαλλο είναι ένα µονωτικό
υλικό σε πλάκες που παράγεται από ίνες
ξύλου µε συνδετικό υλικό το τσιµέντο.
Είναι ένα υλικό που µπορεί να βρεθεί στην
ελληνική αγορά, δεν έχει χηµικές προσµίξεις
δεν απαιτεί πολύ ενέργεια και είναι
ανακυκλώσιµο. Έχει κάποια προβλήµατα στην
τοποθέτηση λόγω του σχετικά µεγάλου βάρους.
Τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται στην αγορά όλο
και περισσότερα δοµικά προϊόντα από φυσικές
πρώτες ύλες. Υλικά από φελλό, φυτικές και ζωικές ίνες
(λινάρι, κλωστική κάνναβη, γιούτα κα), φυσικές ρητίνες
και πολυµερή (κυτταρίνη, οι πρωτεΐνες και η ουρίας),
θεωρούνται φυσικά ανανεώσιµα και πλήρως αποδοµήσιµα. 

>> ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
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Είναι µια αγορά που δεν είναι ιδιαίτερα (έως καθόλου) ανεπτυγµένη στην Ελλάδα αλλά
συναντάµε πάρα πολλές εφαρµογές (αρκετά προσβάσιµες από άποψη κόστους) σε
άλλες χώρες. Όπως και στην περίπτωση του ξύλου το ζήτηµα της τοπικής παραγωγής
και της υπέρµετρης ζήτησης είναι κρίσιµο και απαιτείται πολύ προσεκτική διαχείριση
και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουµε µονωτικά παπλώµατα ή  ίνες από λιναρόµαλλο, κλωστική κάνναβη,
κοκκοφοίνικα, υπολείµµατα βαµβακιού  και µαλλί πρόβατου, φυτικές ίνες (γιούτας, σιζάλ,
κάνναβης) για την στεγάνωση αρµών, µόνωση ή πατώµατα από φελλό, µόνωση από
διογκωµένο ανακυκλωµένο χαρτί (ouate de cellulose), διογκωµένο (σε κόκκους) άργιλο.

Επιχρίσµατα Χρώµατα
Τέλος αξίζει να αναφέρουµε την παραγωγή επιχρισµάτων και χρωµάτων µε όσο το δυνατό
λιγότερες χηµικές προσµίξεις και την επιστροφή σε παραδοσιακές µεθόδους: τα χρώµατα
και οι σοβάδες µε βάση τον ασβέστη, η χρήση αδρανών και ενισχυτικών υλικών όπως οι
ποζολάνες ή το κεραµάλευρο, οι σοβάδες από άργιλο µε φυτικές ίνες (άχυρο) κα. 

Η αµφισβήτηση, πόσο µάλλον η αλλαγή, οποιασδήποτε συνήθειας είναι ένας πολύ
δύσκολος στόχος, ιδιαίτερα δε όταν σχετίζεται µε χρόνια εδραιωµένες τεχνικές
παραγωγής κατοικίας και την ύπαρξη ενός αντίστοιχου (ισχυρού) κλάδου οικοδοµικών
υλικών. Ωστόσο, αξίζει να φανταστούµε και έχουµε κάποια δείγµατα προς την συνολική
«αλλαγή παραδείγµατος» στον τοµέα της κατασκευής µε την ανάπτυξη µιας πράσινης
βιοµηχανίας υλικών και την ευρεία εφαρµογή τους στην παραγωγή κατοικίας. 

Ωστόσο, µια τέτοια βιοµηχανία πράσινων υλικών δεν θα πρέπει να λειτουργήσει απλά
συπληρωµατικά µε την υπάρχουσα, απλά "πρασινίζοντας" την εικόνα των βιοµηχανιών
ή παράγοντας πολύ ακριβά υλικά που θα απευθύνονται σε λίγους. Αντίθετα, η
ανάπτυξη µιας πράσινης βιοµηχανίας υλικών και η αλλαγή των τρόπων παραγωγής
κατοικίας (αλλά και των προτύπων διαβίωσης) είναι ένας κοινωνικός στόχος που
απαιτεί την συµµετοχή του δηµοσίου και συλλογικών κοινωνικών φορέων, ώστε να
αντικαταστήσει τα σηµερινά αντιπεριβαλλοντικά µοντέλα.

Από την άλλη, η οικολογική δόµηση µπορεί να µην απαιτεί την πλήρη ανατροπή της
ήδη ανεπτυγµένης οικοδοµικής τεχνογνωσίας και πρακτικής. Εξάλλου, η τόσο διαδεδοµένη
στην Ελλάδα, κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και πλήρωση µε τούβλα δεν είναι από
µόνη της υπερβολικά περιβαλλοντικά επιβλαβής και αποτελεί πιθανά µια καλή βάση
για να προχωρήσουµε σε ένα πιο οικολογικό µοντέλο. Η υπερµεγένθυνση των κατασκευών
και των "βασικών" απαιτήσεων για τους χώρους διαβίωσης καθώς και η συνεχής επέκταση
του κτισµένου στο φυσικό περιβάλλον είναι ένα ακόµα πιο κρίσιµο ζήτηµα.

Πηγές / περισσότερες πληροφορίες:
Γεωργίαδου Έλλη, "Οικολογία  & δοµικά υλικά: πως συµβάλουν τα υλικά στη διαµόρφωση υγιεινού χώρου"
Κορωναίος Αιµ. και Σαργεντής Φ., ∆οµικά Υλικά και Οικολογία, ΕΜΠ, Αθήνα 2005
∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Οικολογική δόµηση, Ελληνικά γράµµατα, 2000
Σίνου Μάρω, "Τα οικολογικά υλικά στον σχεδιασµό εσωτερικών χώρων", Περιοδικό αρχιτέκτονες, Νο. 65, 2007

Ιστοσελίδες:
http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm

http://www.greenpeace.org/greece/137368/137396 
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

άρθρο:
Χαδιαράκου Στέλλα 

Μηχανολόγος Μηχανικός
Υπεύθυνη R&D – FIBRAN A.E.

stellaH@fibran.gr

Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος αποτελεί µια από τις κυριότερες επιπτώσεις της
αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων. Με γνώµονα την ορθολογικότερη χρήση αυτών
άλλαξε η φιλοσοφία σχεδιασµού και κατασκευής των κτιρίων. Στο πλαίσιο της
εξοικονόµησης ενέργειας ενισχύθηκε η θερµοµόνωση, µειώθηκαν οι εναλλαγές του
αέρα µε τα αεροστεγή κουφώµατα.
Ωστόσο, η ανάγκη για αεροσταγανότητα των κατασκευών σε συνδυασµό µε τη χρήση
χρωµάτων, βερνικιών και άλλων χηµικών υλικών στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και
ο συνδυασµός της θερµοκρασίας µε τη σχετική υγρασία του χώρου οδήγησαν στην
εµφάνιση προβληµάτων στους χρήστες. Προβλήµατα, όπως πονοκέφαλοι, άσθµα,
αλλεργίες του αναπνευστικού, ασθένειες του δέρµατος, ερεθισµοί και ναυτίες είναι
από τα κυριότερα συµπτώµατα του γνωστού πλέον φαινοµένου µε τον όρο «σύνδροµο
ασθενούς κτιρίου» (sick building syndrome-SBS). 
Σήµερα, λοιπόν καλούµαστε να βελτιώσουµε το εσωκλίµα χωρίς να αυξήσουµε την
ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Εξετάζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν
την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος διαπιστώνουµε πως από τους πιο
βασικούς είναι η θερµική άνεση και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα. 
Η ποιότητα αέρα σε έναν εσωτερικό χώρο µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τις
µεταβολές στην σύσταση του εξωτερικού αέρα και µε ρυθµό ανταπόκρισης που
εξαρτάται από την διαπερατότητα της δοµής του κτιρίου, την φύση των ρύπων κλπ. Η
θερµική άνεση από την άλλη εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων µεταξύ των οποίων
τη θερµοκρασία, την ταχύτητα του αέρα καθώς και την θερµοκρασία των
περιβαλλουσών επιφανειών και την υγρασία του χώρου. Στο διάγραµµα Fanger
διαπιστώνουµε τη σχέση που θα πρέπει να έχει η θερµοκρασία των περιβαλλουσών
επιφανειών σε σχέση µε την Θερµοκρασία του χώρου. 
Η βελτίωση της θερµοκρασίας των περιβαλλουσών επιφανειών µπορεί να επιτευχθεί
µε τη σωστή και επαρκή θερµοµόνωση του κελύφους. 
Παρακολουθώντας το ακόλουθο παράδειγµα γίνεται εύκολα κατανοητή η παραπάνω
διαπίστωση.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Σχήµα 1: 
∆ιάγραµµα Fanger Ζωνών Άνεσης
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>> ΘΕΡΜΟΝΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ας θεωρήσουµε ένα κτίριο, το οποίο εξετάζουµε για εξωτερική
θερµοκρασία - 10 °C. 

• Όταν το κέλυφος είναι µη θερµοµονωµένο, η θερµοκρασία 
των εσωτερικών τοίχων θα είναι + 10 °C. Οπότε για µια 
εσωτερική θερµοκρασία 22 °C, οι ένοικοι θα αισθάνονται 
ψύχρα.

• Όταν το κέλυφος είναι θερµοµονωµένο, η θερµοκρασία των 
εσωτερικών τοίχων θα είναι + 18 °C. Οπότε για µια εσωτερική 
θερµοκρασία 22 °C, οι ένοικοι θα αισθάνονται ζεστασιά. 

Οπότε διαπιστώνουµε πως στη 2η περίπτωση έχουµε σωστή
ενεργειακή χρήση και οι ένοικοι αισθάνονται ευχάριστα µέσα στο
χώρο τους.

Με σκοπό την ενεργειακή αποτύπωση των κατοικιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
καταγράφηκαν τα στοιχεία από 250 κατοικίες ( 30% µονοκατοικίες και 70%
διαµερίσµατα).
Από τα 250 εξεταζόµενα κτίρια το 30% περίπου δεν είχε θερµοµόνωση σύµφωνα µε
τον ισχύοντα Ελληνικό Κανονισµό του 1979.
Στηριζόµενοι στο προηγούµενο παράδειγµα εξετάσαµε τη θερµοκρασία που είναι
ρυθµιζόµενος ο θερµοστάτης  και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.  

∆ιαπιστώνουµε, πως πάνω από το 50% των κατοικιών έχουν ρυθµισµένο το
θερµοστάτη τους σε θερµοκρασία 22 – 25 ºC. Επίσης, ας σηµειώσουµε πως περίπου το
40% το κατοικιών χρησιµοποιεί το σύστηµα θέρµανσης 5 -10 ώρες ηµερησίως (Σχήµα 4). 
Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στο
εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων δεν υπάρχει η απαιτούµενη θερµική άνεση, οπότε
οι ένοικοι αυξάνουν τη θερµοκρασία του χώρου και λειτουργούν το σύστηµα πολλές
ώρες ώστε να µπορούν να αισθανθούν ικανοποιητικά. 

Συνεπώς, η σωστή και επαρκής θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους φαντάζει σαν
µια ενδεδειγµένη λύση για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του εσωτερικού
περιβάλλοντος.
∆εδοµένου πως περίπου το 50% των περιβαλλουσών επιφανειών ενός κτιρίου
καλύπτεται από τοιχοποιία, επικεντρώνεται εύκολα το πρόβληµα στη θερµοµόνωση
της τοιχοποιίας. 

Σχήµα 3: 
Θερµοκρασία Εσωτερικού
Περιβάλλοντος

Σχήµα 4: 
Ώρες Λειτουργίας Συστήµατος
Θέρµανσης



Η συχνότερη εφαρµογή στην Ελλάδα για τη θερµοµόνωση της τοιχοποιίας είναι η
µόνωση στο πυρήνα στις δικέλυφες τοιχοποιίες, λιγότερο εµφανίζεται η εξωτερική
θερµοµόνωση (Θερµοπρόσοψη) και η εσωτερική θερµοµόνωση (σε υφιστάµενες
κατασκευές).

Παράλληλα τα συχνότερα εφαρµοζόµενα υλικά είναι είτε τα αφρώδη (∆ιογκωµένη και
Εξηλασµένη Πολυστερίνη), είτε τα ινώδη (Πετροβάµβακα και Υαλοβάµβακα). 
Εξετάζοντας το πρόβληµα του εσωκλίµατος ας επικεντρώσουµε την προσοχή µας στη
χρήση ενός υλικού που σε συνεργασία µε την οπτοπλινθοδοµή να συνεισφέρει και στη
διαπνοή του κτιρίου µέσω της τοιχοποιίας. 

Μια τέτοια λύση που θα µπορούσε εύκολα να παρουσιαστεί είναι η θερµοµόνωση της
δικέλυφης τοιχοποιίας µε τη χρήση του πετροβάµβακα.
Αρχικά θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η δοµή του πετροβάµβακα επιτρέπει τον αέρα
να περνά µέσα του, αποτρέποντας όµως την υγρασία να απορροφηθεί από τις ίνες του,
αφού αυτές έχουν αδιαβροχοποιηθεί µε σιλικόνη. 
Εποµένως ο θερµός αέρας που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο, στατικός στον
Πετροβάµβακα, επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο µε το εξωτερικό ρεύµα αέρος
(Σχήµα 5).  

Με τον τρόπο αυτό ο πετροβάµβακας συνεισφέρει στη διατήρηση µιας ικανοποιητικής
θερµοκρασίας στις περιβάλλουσες επιφάνειες, επιδρώντας καταλυτικά και στη
θερµική άνεση του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η εισροή του εξωτερικού αέρα προς τον εσωτερικό χώρο διαµέσου του
τοίχου βοηθά στην αποφυγή δηµιουργίας υγρασίας. Επίσης, λόγω του πορώδους του ο
πετροβάµβακας µπορεί να απορροφήσει την υγρασία του εσωτερικού χώρου και να
την µεταφέρει στον εξωτερικό, καθώς και το αντίθετο. Εάν ο εσωτερικός χώρος γίνει
ξηρός, ο πετροβάµβακας µπορεί να δώσει πίσω υγρασία, κρατώντας έτσι µια
ισορροπία συνθηκών στον εσωτερικό χώρο. 

Κλείνοντας θα ήταν σκόπιµο να επαναλάβουµε την αναγκαιότητα βελτίωσης του
εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να µειωθεί το σύνδροµο του ασθενούς κτιρίου και οι
επιπτώσεις του στους ενοίκους των κτιρίων. Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε πως η
διαφύλαξη του εσωκλίµατος προσφέρει στους ανθρώπους τις ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για να είναι αποδοτικοί στις δραστηριότητές τους.
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>> ΘΕΡΜΟΝΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχήµα 5: 
∆ικέλυφη Τοιχοποιία 










