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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ 62446 vs ISO 9001 vs ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Ο Χειµώνας επι των επάλξεων.

Η ενέργεια είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Ανάγκη για οικονοµία
και αποτελεσµατική θέρµανση µε µικρότερο κόστος.
Εναλλακτικές πηγές θέρµανσης και ενέργειας.

Νέα προϊόντα και Υπηρεσίες σε θέµατα εξοικονόµισης
παραγωγής ενέργειας και θερµότητας.
Ποιά είναι η άποψη του κοινού για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, µια ενδιαφέρουσα έρευνα.

Όλα τα παραπάνω και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα θα βρείτε σε
αυτό το τεύχος.

Καλό ∆ιάβασµα.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 17
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

��  ¶¶ÂÂÚÚÈÈÔÔ‰‰ÈÈÎÎfifi  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌ››··,,  ÔÔÈÈÎÎÔÔÏÏÔÔÁÁ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹
��  ™™ÂÂÙÙ¤¤ÌÌ‚‚ÚÚÈÈÔÔ˜̃  --  √√ÎÎÙÙÒÒ‚‚ÚÚÈÈÔÔ˜̃  22001111
��  ∆∆ÂÂ‡‡¯̄ÔÔ˜̃  1177__¢¢ÈÈÌÌËËÓÓÈÈ··››··  ¤¤ÎÎ‰‰ÔÔÛÛËË

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ 62446 vs ISO 9001 vs ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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∂π¢∏™∂π™
ALEO SOLAR

10 Ãƒ√¡π∞ ∞¶√ ∆∏¡ π¢ƒÀ™∏ ∆∏™
™À¡√§π∫∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏ 1GW ∫∞π ¢∏ªπ√Àƒ°π∞

Ãπ§πø¡ £∂™∂ø¡ ∂ƒ°∞™π∞™

Ύστερα από σχεδόν ακριβώς δέκα χρόνια από την ίδρυσή της, η aleo solar AG
έφτασε σε ένα ορόσηµο: Την περασµένη εβδοµάδα η συνολική ονοµαστική
απόδοση της παραγωγής της ξεπέρασε το κατώφλι του ενός Gigawatt,
φτάνοντας την απόδοση που αντιστοιχεί χονδρικά σε ένα πυρηνικό
εργοστάσιο. Η συνολική αυτή απόδοση κατανέµεται σε περίπου πέντε
εκατοµµύρια φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν κατασκευαστεί µέχρι σήµερα.

Στις 18 Οκτωβρίου 2001 εγγράφηκε στο εµπορικό µητρώο η S.M.D. Solar-
Manufaktur Deutschland GmbH & Co. KG, η προκάτοχος εταιρία της aleo solar
AG. Τα θεµέλια του πρώτου εργοστασίου στο Prenzlau µπήκαν το ∆εκέµβριο
του 2001 και η παραγωγή πάνελ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2002. Η παραγωγική
ικανότητα αυξήθηκε ταχύτητα από τα αρχικά 15 Megawatt στα 390 Megawatt
στα τέλη του 2011. Στα τρία εργοστάσια παραγωγής και τα εννέα παραρτήµατα
πωλήσεών της ανά τον κόσµο δηµιουργήθηκαν περισσότερες από χίλιες
θέσεις εργασίας. «Χάρη στην αφοσίωση των υπαλλήλων και τον αυστηρό
προσανατολισµό στις ανάγκες της αγοράς, αυτός ο µικροκατασκευαστής
πάνελ εξελίχθηκε σε έναν από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές
φωτοβολταϊκών πάνελ στην Ευρώπη» αναφέρει ο κ. York zu Putlitz, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της aleo solar AG. «Στην νεοπαγή αγορά της ηλιακής ενέργειας,
εµείς, µε τη δεκαετή µας ιστορία, συγκαταλεγόµαστε ήδη στους έµπειρους
παίκτες. Τι σηµαίνει αυτό για τους 1.500 πελάτες µας παγκοσµίως; Σηµαίνει
ότι επωφελούνται από την τεχνογνωσία µας στο επίπεδο της ποιότητας των
προϊόντων και της παροχής συµβουλών.» Εδώ και περίπου δύο χρόνια ο
όµιλος Bosch είναι ο κύριος µέτοχος της εταιρίας – για την aleo solar, η
συµµετοχή αυτή του τεχνολογικού οµίλου επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη
πορεία της. 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ της aleo solar αποδίδουν περίπου µία τεραβατώρα
καθαρού ηλιακού ρεύµατος ετησίως, η οποία αντιστοιχεί στην ηλεκτρική
κατανάλωση 285.000 τριµελών νοικοκυριών. Η συνεισφορά των πάνελ της
aleo είναι, όµως, εξίσου εντυπωσιακή και στην προστασία του περιβάλλοντος:
Εάν χρησιµοποιήσουµε ως βάση σύγκρισης το συνδυασµό των ενεργειακών
πηγών στη Γερµανία, τα πάνελ µας απαλλάσσουν κάθε χρόνο την ατµόσφαιρα
της γης από περίπου 584.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Σε διάρκεια
εγκατάστασης 25 ετών, η οποία είναι διάρκεια ισχύος της εγγύησης απόδοσης
της aleo solar, το σύνολο των εκποµπών CO2 που προλαµβάνονται ανέρχεται
σε περισσότερους από 14 εκατοµµύρια τόνους. 

Η aleo solar AG κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά φωτοβολταϊκά πάνελ
υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωµένα συστήµατα στην παγκόσµια
αγορά φωτοβολταϊκών.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001, είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο από το 2006 (DE000A0JM634) και από το 2009 ανήκει
πλειοψηφικά στον όµιλο Bosch. Ο κατασκευαστής υψηλής ποιότητας
απασχολεί σήµερα 1005 συνεργάτες και δραστηριοποιείται παγκόσµια στις
σηµαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών. Η κύρια εργοστασιακή µονάδα στο
Prenzlau της Γερµανίας και τα δύο ακόµα εργοστάσια στην Ισπανία και την
Κίνα θα εξασφαλίσουν στον όµιλο aleo solar µία συνολική παραγωγική
ικανότητα της τάξης των 390 Megawatt έως τα τέλη του 2011. Η επιχείρηση
σηµείωσε το 2010 έναν κύκλο εργασιών ύψους 553,5 εκατ. ευρώ. 
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SCHÜCO SOLAR
TRUCK TOUR 2011

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η  Ελληνική περιοδεία της αυτοκινούµενης
έκθεσης Schüco Solar Truck - που διήρκησε απο 19.09 έως 30.09 και
περιελάµβανε 9 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Μεγάλη ήταν η αποδοχή του κοινού και εντυπωσιακή η προσέλευση του
κόσµου σε όλες τις πόλεις.

Οι επισκέπτες  είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα Ηλιοθερµικά και
Φωτοβολταϊκά συστήµατα Schüco καθώς και να ενηµερωθούν για τις νέες
δυνατότητες Εξοικονόµησης, Παραγωγής και ∆ικτύωσης Ενέργειας που τους
προσφέρονται απο τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της επί στέγης. 

Η φιλοσοφία αυτή της Schüco Ενέργεια³, στάθηκε αφορµή για να
κατανοήσουν οι επισκέπτες µας πως το ‘’ενεργειακό κτίριο‘’ µε κουφώµατα,
προσόψεις και ηλιακά συστήµατα Schüco, δε συµβάλλει απλά στην προστασία
του περιβάλλοντος αλλά αναδεικνύει την ποιότητα ζωής και ενισχύει το
οικογενειακό τους εισόδηµα.

AD.MO.TEC S.A.
∞À•∏™∏ ∂°°À∏™∏™ ∫∞∆∞™∫∂À∏™
¶ƒ√´√¡∆ø¡

Η εταιρία µε την επωνυµία «Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.»
µε διακριτικό τίτλο «Ad.Mo.Tec S.A.» η οποία δραστηριοποιείτε στην
παραγωγή προϊόντων ηλιακής ενέργειας, προχώρησε σε αύξηση της εγγύησης
κατασκευής των  Φ/Β πλαισίων, από τα 5 στα 10 χρόνια. 

Η αύξηση αυτή, έχει ως αποτέλεσµα να καλύψει µια σειρά σηµαντικών
επενδύσεων ενισχύοντας έτσι την δέσµευση της εταιρείας στην απόλυτη
ποιότητα και αξιοπιστία.  

Σχετικά µε την Εταιρία Ad.Mo.Tec S.A.: 
Με γνώµονα την αλµατώδη ανάπτυξη και τη συνεχώς αυξανόµενη
εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) την τελευταία δεκαετία
στην Ελλάδα, η εταιρεία Ad.Mo.Tec SA η οποία είναι αµιγώς Ελληνικών
συµφερόντων, προχώρησε στην υλοποίηση ενός σηµαντικού επενδυτικού
πλάνου στον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δηµιουργώντας µία νέα
γραµµή παραγωγής Φ/Β πλαισίων. 

Η παραγωγική λειτουργία της νέας γραµµής ξεκίνησε την 1η Μαρτίου του 2011
µε δυναµικότητα 30MW ετησίως. 
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CONERGY
Ã√ƒ∏°√™ 

™∆√ ª√¡∆∂§√ ∏¡øª∂¡ø¡ ∂£¡ø¡

Χορηγός του συνεδρίου «Μοντέλο Ηνωµένων Εθνών –MUN» που διοργάνωσε
η Γερµανική Σχολή Αθηνών από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2011, ήταν για 2η

συνεχή χρονιά η Conergy. Η εκδήλωση, που τέλεσε  υπό την αιγίδα του
Πρέσβη της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, διεξήχθη
µε τη συµµετοχή εκατοντάδων µαθητών από όλο τον κόσµο που κλήθηκαν  να
συζητήσουν βάσει των κανονισµών του ΟΗΕ, θέµατα επίκαιρα, διεθνούς
ενδιαφέροντος, να συντάξουν διακηρύξεις και ψηφίσµατα, και να µάθουν να
διαπραγµατεύονται και να συνεργάζονται.

Την τελετή έναρξης τίµησαν µε την παρουσία τους πρέσβεις πολλών χωρών,
καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες από την ελληνική πολιτική σκηνή.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης και των συζητήσεων, κεντρική θεµατική ενότητα
ήταν και αυτή του περιβάλλοντος και της προστασίας του, αναδεικνύοντας το
στοιχείο της «πράσινης ενέργειας» και προωθώντας τον «οικοτουρισµό».

Ο πρόεδρος της Conergy Ελλάδος, ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος ανέφερε
σχετικά µε την εκδήλωση: «Θέλουµε και εµείς µε τη σειρά µας να
υποστηρίξουµε µια τέτοια προσπάθεια. Η Γερµανική Σχολή αποτελεί στην
ουσία ένα σηµείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισµών. Με την οργάνωση
ποικίλων εκδηλώσεων, τα παιδιά µαθαίνουν να συνεργάζονται να
διαπραγµατεύονται για θέµατα σηµαντικά, λαµβάνοντας τα απαραίτητα
εφόδια εκπαίδευσης για την επαγγελµατική τους ζωή και όχι µόνο. Τα παιδιά
είναι το µέλλον του κόσµου και είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που µας δίνεται η
δυνατότητα να συνεισφέρουµε κι εµείς σε αυτή την άκρως αξιόλογη
προσπάθεια».

Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας
προϊόντων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση
µεγάλων Φ/Β Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη
εµπειρία στην προµήθεια, το σχεδιασµό, τη µελέτη και την εγκατάσταση
χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην
Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά µερίδια κατά την
τετραετία 2007- 2010. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει
προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 1,5 GWp παγκοσµίως,
ενώ έχει υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 500 ΜWp.
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¢π∞£∂ƒªπ∫∏ - PRAKTIKER -
EUROBANK EFG
N∂∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞

Η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., το Νο1 δίκτυο τεχνικών καταστηµάτων στην Ελλάδα,
επεκτείνεται δυναµικά στην προώθηση οικιακών εναλλακτικών πηγών
ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήµατα υψηλής πιστότητας, γερµανικής
προέλευσης) σε συνεργασία µε την PRAKTIKER HELLAS και την EUROBANK
EFG.

Η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. µέσω του δικτύου καταστηµάτων της και αντίστοιχα του
δικτύου καταστηµάτων της PRAKTIKER, θα προσφέρει ένα ολοκληρωµένο
πακέτο µελέτης, προµήθειας εξοπλισµού, εγκατάστασης και χρηµατοδότησης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

Το σκέλος της χρηµατοδότησης θα γίνεται αποκλειστικά και σε συνεργασία µε
την τράπεζα EUROBANK EFG που στηρίζει αυτό το σχήµα.
Από τις 12 Σεπτεµβρίου η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ έχει ήδη παρουσία σε 3 κατ’ αρχήν
καταστήµατα της PRAKTIKER κεντρικής και βόρειας Ελλάδας µε επιλεγµένους
εκπροσώπους της που θα παρέχουν σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, τις
αναγκαίες συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους πελάτες της
PRAKTIKER.

Μέσα από απλά και κατανοητά βήµατα οι εξειδικευµένοι εκπρόσωποι της
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ αναλαµβάνουν όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας
παρέχοντας στους πελάτες της PRAKTIKER το δικό τους φωτοβολταϊκό
σύστηµα «µε το κλειδί στο χέρι».

Η εν λόγω πρωτοβουλία και συντονισµένη δράση της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ και της
PRAKTIKER εντάσσεται στο πλαίσιο του σχετικού προγράµµατος οικονοµικών
κινήτρων, που προσφέρονται από την πολιτεία για επενδύσεις σε οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα καθώς και του ειδικού τραπεζικού προϊόντος
«πράσινο δάνειο κατοικίας-φωτοβολταϊκά» της EUROBANK EFG, που
χρηµατοδοτεί µε απλοποιηµένες και σύντοµες διαδικασίες, την αγορά και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κατοικίες.
Η αειφόρος ενέργεια αποτελεί ήδη αντικείµενο έντονης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας για τα εξειδικευµένα καταστήµατα του δικτύου της
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ που δυναµικά αναπτύσσονται στα περισσότερα σηµεία της
ελληνικής επικράτειας µε 65 καταστήµατα-µέλη σε όλη την Ελλάδα.



∂π¢∏™∂π™

ECOMOBILITY
¶ƒ√™∫§∏™∏ ∆√À ECOCITY ¶ƒ√™ ∆∞

°Àª¡∞™π∞ ∆ø¡ ª∂°∞§ø¡ ¶√§∂ø¡ °π∞
∆∏¡ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞ ECOMOBILITY 2011-12

Με την αποστολή της Εγκυκλίου, που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, προς τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της χώρας, στα Γυµνάσια και στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της χώρας, ξεκίνησε η ένατη περίοδος της εκστρατείας
ECOMOBILITY 2011-12, που πραγµατοποιείται για ένατη συνεχόµενη χρονιά.

Αξιοσηµείωτη είναι η άµεση ανταπόκριση και οι δηλώσεις συµµετοχής Γυµνασίων,
που έφτασαν στη Γραµµατεία της εκστρατείας, από την Αθήνα, τον Πειραιά, την
Θεσσαλονίκη, το Μαρούσι και Βριλήσσια, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει
∆ήµοι που θέλουν να ενταχθούν στην εκστρατεία και να συνδιοργανώσουν στη
περιοχή τους τις εκδηλώσεις και τις παρουσιάσεις των προτάσεων των εφήβων για
την οικολογική µετακίνηση στο τόπο τους.

Στην Εκστρατεία ECOMOBILITY 2011-12, µπορούν να λάβουν µέρος οµάδες µαθητών
της Γ’ τάξης Γυµνασίων, από όλη τη χώρα. Έργο τους θα είναι να ερευνήσουν τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα, που προκαλούν οι συνήθειες µετακίνησης των
συµπολιτών τους και οι συνθήκες που επικρατούν στην πόλη τους. Στη συνέχεια
θα πρέπει να προετοιµάσουν τις προτάσεις τους, τις οποίες θα καταθέσεις στις
Τοπικές Αρχές και τους Φορείς της πόλης, σε µια σηµαντική εκδήλωση που θα
πραγµατοποιηθεί στο δίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, την οποία µπορούν να
παρακολουθήσουν συµπολίτες τους. Η οµάδα µε την καλύτερη εργασία θα φιλοξενηθεί
στις Βρυξέλλες τον επόµενο Ιούνιο, ενώ οι οµάδες µε τις τέσσερις πιο δηµιουργικές
παρουσιάσεις θα συµµετέχουν στο ECOCAMP τον επόµενο Αύγουστο. 

Η Εκστρατεία, διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY και έχουν συστρατευθεί για την υποστήριξη και συνεργασία
το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών MBA Ο.∆.Ε.&Μ.Ε. του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας, το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχολής
και το Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Τοµέας Μηχανικής ΣΕΜΦΕ µε το
Εργαστήριο Πολυµερών και Σύνθετων Υλικών και η Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας
της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Πατρών, το Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας από
το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας
και Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, το Ινστιτούτο Μεταφορών
(Ι.ΜΕΤ.), ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Χηµικών Μηχανικών, ο Σύνδεσµος Χηµικών Βορείου Ελλάδος, η Ένωση Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η UNICEF, ο Σύλλογος
Φίλων του Σιδηροδρόµου Ελλάδος, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
για το Περιβάλλον (ΜΙΟ) και η Ένωση για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών.  

Η Εκστρατεία είναι υπό την Αιγίδα Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης &
Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

περισσότερες πληροφορίες

Ιωάννα Φακιδάρη



EUROCHARITY
∂∫™À°Ãƒ√¡π∑∂π ∆∏ ª∏Ã∞¡√ƒ°∞¡ø™∏
∆∏™ ª∂ ∆∏¡ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆√À
SOFT1 ERP

Η EuroCharity, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής,
προχωρά στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του επιχειρησιακού
περιβάλλοντός της µέσω της εφαρµογής Soft1 ERP, ενός
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος που περιλαµβάνει
εργαλεία Εµπορικής ∆ιαχείρισης, Παροχής Υπηρεσιών Μισθοδοσίας,
CRM, Εργαλεία Business Intelligence και Reporting.
Με τη χρήση αυτού του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος,
η EuroCharity επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1
ERP για την οργάνωση και την αυτοµατοποίηση των επιχειρησιακών της
διαδικασιών,  την άµεση και ενιαία εσωτερική πληροφόρηση των
στελεχών της και  την εφαρµογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης
και διαχείρισης των µελών της και των συνεργατών της. 

Την εγκατάσταση και παραµετροποίηση του Soft1 ERP ανέλαβε η
SiEBEN, εταιρεία-µέλος της EuroCharity που παρέχει καινοτόµες
λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον
σύγχρονων τεχνολογιών. 
Το νέο πληροφοριακό σύστηµα έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική
λειτουργία εξασφαλίζοντας ολοκληρωµένη µηχανογραφική διαχείριση
και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στα µέλη και τους
κοινωνικούς εταίρους της EuroCharity.

Σηµείωση προς συντάκτες: Η εταιρία EuroCharity προσφέρει
καινοτόµες 
on-line και off-line υπηρεσίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την
εταιρική υπευθυνότητα και την πράσινη οικονοµία. Μέσα από το portal
www.eurocharity.gr, το ηλεκτρονικό newsletter, τη διοργάνωση
συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, την ενότητα Members-to-Members,
την ετήσια έκδοση EuroCharity Yearbook και άλλες υπηρεσίες που
συµβάλλει στη δυναµικότερη προβολή του κοινωνικού και
περιβαλλοντικού έργου των µελών της.
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CLIMATHERM
¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «CLIMATHERM 2012»
1-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Πριν 22 χρόνια ξεκίνησε µε πολύ αισιοδοξία και βλέψεις για το µέλλον, µια
νέα και πρωτοποριακή για την εποχή εκθεσιακή διοργάνωση, στους τοµείς της
Θέρµανσης-Κλιµατισµού-Ψύξης-Ύδρευσης & Ηλιακής Ενέργειας, η οποία
αγκαλιάστηκε από τον κόσµο καθώς πραγµατευόταν µε την ανάγκη του για
κάτι νέο, οργανωµένο και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την δίψα της αγοράς για
εξέλιξη.

Σήµερα η «Climatherm», 22 χρόνια µετά, έχοντας «µεγαλώσει» µε τη σταθερή
υποστήριξη του κόσµου που την ακολουθεί αποκτώντας την εµπιστοσύνη του
και αναδεικνύοντάς την στην µεγαλύτερη ∆ιεθνή  Κλαδική διοργάνωση στην
χώρα µας στους τοµείς των Α.Π.Ε.-Κλιµατισµού-Θέρµανσης-Εξαερισµού-
Βιοµηχανικής Ψύξης-Φυσικού Αερίου & Υγραερίου-Ηλιακής
Ενέργειας-Ύδρευσης-Αφαλάτωσης, παραµένει πάντα στην πρώτη γραµµή του
«πυρός» και µε κινήσεις ενάντια στην κρίση επιβεβαιώνει το κύρος της και την
δυναµική της.

Το 2010, η «Climatherm»-οι 260 εκθέτες – και οι 45.000 επισκέπτες
απέδειξαν πως, εν µέσω δυσµενών συνθηκών για την ελληνική αλλά και την
παγκόσµια οικονοµία, η οµαδική αλλά και η ατοµική προσπάθεια συνδροµής
στην κινητικότητα και εξέλιξη της αγοράς καθώς και στην οικονοµική αλλά και
βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου, µπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές που αποζητά
σήµερα ο επιχειρηµατικός και τεχνικός κόσµος, µε πολυµορφικές ωφέλειες.

«Σε έναν κόσµο που αλλάζει, οι πρωτοπόροι είναι εδώ!» µας λέει η ∆ιεθνής
Έκθεση «Climatherm 2012» και µας καλεί να δώσουµε όλοι και πάλι δυναµικό
παρών από 1-4 Μαρτίου 2012, στο «Metropolitan Expo» (∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»- Σπάτα), µεταφέροντας µηνύµατα
αισιοδοξίας για να συνεχίσουµε µε κόντρα στους καιρούς την αδιάκοπη
προσπάθεια για ουσιαστική αναζωπύρωση ενός διαφορετικού µοντέλου
ανάπτυξης που απαιτεί η κοινωνία, µέσα από την ανθρώπινη δηµιουργική
επαφή µε ανταλλαγή απόψεων & ιδεών, την δηµιουργία νέων συνεργασιών &
την αναθέρµανση παλαιών, την µεταλαµπάδευση της τεχνογνωσίας.

Η «Climatherm» στηρίζει πάντα τους επαγγελµατίες, τις επιχειρήσεις, τους
τεχνικούς αλλά και τους µελετητές του κλάδου, προβάλλοντας µε τον
καλύτερο τρόπο τα νέα δεδοµένα της σύγχρονης τεχνολογίας, που τόσο
ανάγκη έχει ο πλανήτης µας, η ανθρωπότητα αλλά και η αγορά. 
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GLOBAL ENERGY
√§√∫§∏ƒø™∏ 17 ¡∂ø¡ √π∫π∞∫ø¡
∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡ ∆ø¡ 10KW ™∆√¡ ¡√ª√
µ√πø∆π∞™

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd, συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία της,
ανακοινώνει την επιτυχή σύνδεση 2 φωτοβολταικών συστηµάτων σε
βιοµηχανικές στέγες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ισχύος 100kW έκαστο
καθώς και την ανάληψη 2 φωτοβολταικών συστηµάτων βιοµηχανικών στεγών
στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 200kW.

Επιπρόσθετα ανακοινώνει την ανάληψη έργων ισχύος 700KW σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας όπως:
- Στην Πτολεµαίδα φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW µε κινητές βάσεις διπλού 
άξονα.
- Στις Σέρρες φωτοβολταϊκά πάρκα 2Χ100kW µε καρφωτές βάσεις.
- Στη Ν. Φώκαια Χαλκιδικής φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW µε καρφωτές βάσεις.
- Στην Ερεσσό Λέσβου φωτοβολταϊκά πάρκα 2Χ70kW µε σταθερές βάσεις.
- Στο Σκαλοχώρι Μυτιλήνης 70kW µε κινητές βάσεις διπλού άξονα.
- Στην Αλεξανδρούπολη φωτοβολταϊκό σύστηµα 100kW µε σταθερές βάσεις.  

Η εταιρία µέσα από ένα δίκτυο συνεργατών έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
συστήµατα 10kW σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και επίσης έχει αναλάβει
έργα φωτοβολταϊκών σταθµών και σε Βιοµηχανικές στέγες που φτάνουν τα
850kW.

Η Εταιρία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων
παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων υπηρεσιών. Αναλαµβάνει την
µελέτη και την κατασκευή συστηµάτων µικρής – µεσαίας & µεγάλης κλίµακας
µε απευθείας σύνδεση στο δίκτυο διανοµής και µεταφοράς είτε πρόκειται για
αγροτεµάχιο είτε για στέγη. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς έργα
6MW µε υψηλές αποδόσεις!
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HELLAS POWER
¶ƒ√™º∂À°°∂π ∫∞∆∞ ∆∏™ ∂º∞ƒª√°∏™

∂º∫ ™∆√ ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√ ¶√À
¶ƒ√√ƒπ∑∂∆∞π °π∞ ∏§∂∫∆ƒ√¶∞°ø°∏

Η HELLAS POWER, η ελληνική ιδιωτική εταιρία προµήθειας και εµπορίας
ηλεκτρικού ρεύµατος, προσέφυγε ενώπιον της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
& της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καταθέτοντας καταγγελία & αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων, αναφορικά µε την εφαρµογή από 1ης Σεπτεµβρίου,
ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή.

Υπενθυµίζεται πως το εν λόγω µέτρο, έχει δεχθεί δριµεία κριτική από το
σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται, τόσο στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας (Προµηθευτές, Παραγωγούς, Βιοµηχανικούς Καταναλωτές), όσο και
αυτής του φυσικού αερίου. Επιπλέον πρόσφατα ασκήθηκε κριτική και από την
πλευρά της ίδιας της Ρυθµιστικής Αρχής, τόσο για την ασυµβατότητα µε το
Ελληνικό ρυθµιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισµού, όσο και αναφορικά
µε τη βλάβη που προκαλεί στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικά. 

Εν προκειµένω, από 1ης Σεπτεµβρίου οπότε και εφαρµόστηκε το µέτρο, η
χονδρική τιµή ρεύµατος (ΟΤΣ) έχει τεχνητά «µοχλευτεί» σε επίπεδα άνω του
30%, αναφορικά µε τα επίπεδα που δικαιολογούνται από τη δοµή και
λειτουργία της αγοράς, εξαναγκάζοντας τους Προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικά, να καταγράφουν ζηµιές εκατοµµυρίων ευρώ.
Ταυτόχρονα, αν η στρεβλή αυτή κατάσταση συνεχιστεί, οι Έλληνες
καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το µέτρο αυτό στους
επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Σηµειώνεται τέλος, πως η
εφαρµογή του ΕΦΚ σε επίπεδο της χονδρεµπορικής αγοράς, προκαλεί στην
αγορά πολλαπλάσια µείωση του «κοινωνικού οφέλους» έναντι της
προϋπολογισµένης φοροδοτικής απόδοσης του µέτρου, καθώς
δηµιουργούνται υπερκέρδη για τις µονάδες µειωµένου κόστους λειτουργίας
και τους εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η προσφυγή αυτή της HELLAS POWER, της µεγαλύτερης σήµερα ιδιωτικής
επιχείρησης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο
ενεργειών που έχουν προηγηθεί ενώπιον των ρυθµιστικών αρχών. Η HELLAS
POWER κινείται προς αυτή την κατεύθυνση µε στόχο να εξασφαλίσει όρους
ισότιµου ανταγωνισµού, να προασπίσει την υγιή λειτουργία της αγοράς και να
διασφαλίσει ότι θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει χαµηλότερες τιµές για τους
Έλληνες καταναλωτές.

H HELLAS POWER ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και σήµερα αποτελεί
την πρώτη ελληνική ιδιωτική επιχείρηση προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικού
ρεύµατος. Η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά είναι αποτέλεσµα του
συνδυασµού της δύναµης, της ευρωστίας και του εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού της. Το γεγονός αυτό της επιτρέπει να προσφέρει στους
καταναλωτές ολοκληρωµένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις. 
Με σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, η HELLAS POWER
οραµατίζεται να αποτελέσει ηγέτιδα δύναµη στην αγορά ενέργειας για την
Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές.
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Η Makita ως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών
εργαλείων παγκοσµίως, που βοηθούν τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν
σπίτια και περιβάλλοντα διαβίωσης (living environments), είναι ζωτικής
σηµασίας να λάβουµε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τρόπου
ζωής κάθε ανθρώπου και να αναγνωρίσουµε ότι τα περιβαλλοντικά θέµατα
όπως η υπερθέρµανση του πλανήτη µας αφορούν άµεσα. Το σύνολο της
Makita Corporation εργάζεται για τη δηµιουργία µιας βιώσιµης κοινωνίας,
προσανατολισµένη στην ανακύκλωση που να συνδυάζει το περιβάλλον µε την
οικονοµία, επανεξετάζοντας τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες και τον
τρόπο ζωής από το µηδέν.

Έχουµε θέσει µακροπρόθεσµους στόχους για την εξοικονόµηση ενέργειας, τη
µείωση των εκποµπών CO2, την επίτευξη µηδενικών ρύπων από απόβλητα
µειώνοντας τη χρήση συγκεκριµένων χηµικών ουσιών, θέτοντας σε εφαρµογή
δραστηριότητες για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος µε τον καθορισµό
αριθµητικών στόχων για αυτό το σκοπό κάθε χρονιά. Τα προϊόντα µας
περιλαµβάνουν εργαλεία που χρησιµοποιούν ελαφριές, µε µεγάλη διάρκεια
ζωής µπαταρίες Ιόντων Λιθίου, εργαλεία µε 4χρονους κινητήρες που
προσφέρουν χαµηλότερη εκποµπή ρύπων, χαµηλότερη κατανάλωση και
χαµηλότερο κόστος λειτουργίας. 

∆έσµευση της Makita είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει προϊόντα φιλικά προς
τους χρήστες και το περιβάλλον.

MAKITA
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

∂π¢∏™∂π™
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EXELGROUP
¢ø¢∂∫∞∂∆∏ ∂°°À∏™∏ ¶ƒ√´√¡∆√™ 

°π∞ ∆∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ¶§∞π™π∞

Σε επέκταση της εγγύησης για τη σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων ESP series
60 (πολυκρυσταλλικά και µονοκρυσταλλικά φ/β πλαίσια) από 5 σε 12 έτη,
προχώρησε η ExelGroup. Η εγγύηση προϊόντος ήδη έχει τεθεί σε ισχύ από αρχές
Οκτωβρίου και έρχεται να συµπληρώσει την εγγύηση απόδοσης ονοµαστικής
ισχύος (90% για τα πρώτα 12 έτη και 80% για τα 26 έτη), µε σκοπό να συνεχίσει
η σειρά ESP series 60 να παρέχει από τις µεγαλύτερες εγγυήσεις της αγοράς.

Με την επέκταση της εγγύησης, σκοπός της ExelGroup είναι να συνεχίσει να
καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, οι οποίες υπαγορεύουν την παραγωγή
προϊόντων αποδεδειγµένης αξιοπιστίας και ποιότητας. 
Η εταιρία χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες από αξιόπιστους προµηθευτές
παγκοσµίως, αλλά και µέσα από τον αυστηρότατο ποιοτικό έλεγχο που
πραγµατοποιείται σε όλη την παραγωγική διαδικασία και φυσικά τις
πιστοποιήσεις που έχει λάβει, παρέχει στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά
ανταγωνιστικά προϊόντα.

Σε δήλωσή του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ExelGroup κ. Σταύρος
Τριανταφύλλου επισηµαίνει: «Με την επέκταση της εγγύησης η ExelGroup
θέλει να παρέχει στους πελάτες και επενδυτές της αγοράς των Φ/Β, την
απαιτούµενη ασφάλεια µε ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Ιδιαίτερα στη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βρισκόµαστε, τέτοιες κινήσεις
αποδεικνύουν ότι η ελληνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να δηµιουργήσει
ποιοτικά προϊόντα, ικανά να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισµό».

Σχετικά µε την EXELGROUP
Η ExelGroup, αποτελεί σήµερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών Φ/Β πλαισίων
υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής
και ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής. Η εταιρία διαθέτει εξειδικευµένη
τεχνογνωσία και ένα µοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β πλαισίων. 

Το σύγχρονο, βιοκλιµατικό εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε
συνδυασµό µε τον πλήρως αυτοµατοποιηµένο και τελευταίας τεχνολογίας
εξοπλισµό αλλά και τις αυστηρά επιλεγµένες α’ ύλες, παρέχουν σε κάθε επενδυτή
φωτοβολταϊκών πάρκων, ποιοτικά προϊόντα αλλά και την απαιτούµενη ασφάλεια.

Η ExelGroup είναι µια ισχυρή εταιρία, η οποία διαθέτει 30 χρόνια εµπειρίας
και ολοκληρωµένη παρουσία στην αγορά των φωτοβολταϊκών:
• Με µια κάθετη µονάδα κατασκευής µεταλλικών προϊόντων και βάσεων 

στήριξης Φ/Β πλαισίων µε παραγωγική δυνατότητα 100 MW /βάρδια 
• Με ένα σύγχρονο βιοκλιµατικό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 

πλαισίων, παραγωγικής δυνατότητας 75 MW / έτος
• Με συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές 

αντιστροφέων τάσης (inverters)   
• Με συµµετοχή, από τον Ιούνιο του 2009, στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών 

πάρκων µε συνολική ισχύ πάνω από 19MW

Απευθυνόµενη σε ιδιώτες, επιχειρηµατίες αλλά και σε φορείς του ∆ηµόσιου
τοµέα, µε την συνδροµή ενός εξειδικευµένου και αξιόπιστου δικτύου συνεργατών,
έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτελέσει µια ισχυρή επιχειρηµατική µονάδα
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες

Καραϊλή Πελαγία
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POSITIVE ENERGY
¶π™∆√¶√π∏™∏ ∆ø¡ º/µ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡
™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ¶ƒ√∆À¶√ 
∂¡ 62446:2009

Η Positive Energy, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής Φ/Β έργων,
συνεχίζει να ακολουθεί τις επιταγές του σύγχρονου επιχειρείν και να χρησιµοποιεί
καινοτόµα εργαλεία που επιβεβαιώνουν την εµπορική της τοποθέτηση, η οποία
βασίζεται στην υψηλή ποιότητα έργων. Στα πλαίσια αυτά έλαβε πιστοποίηση
για δύο Φ/Β της εγκαταστάσεις στην Κρήτη συνολικής ισχύος 160 kWp σύµφωνα
µε το ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62446:2009 από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
του Πανεπιστηµίου Πατρών (AML), το οποίο αποτελεί διαπιστευµένο Φορέα Ελέγχου
Φ/Β Εγκαταστάσεων από τον ΕΣΥ∆. Η διαδικασία περιελάµβανε τον έλεγχο και
την έγκριση των µελετών εφαρµογής, την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και
τη διενέργεια µετρήσεων και ηλεκτρικών δοκιµών στα κυκλώµατα AC και DC.
H Positive Energy, στα πλαίσια της πολιτικής διοίκησης ολικής ποιότητας που
εφαρµόζει, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη συνέπεια των εργαζοµένων της
απέναντι σε κάθε δέσµευση, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων
της και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των πελατών της, ενηµερώνεται διαρκώς για
κάθε νέο Πρότυπο και διαδικασία που µπορεί να προσδώσει προστιθέµενη αξία
στα έργα της και να µεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους επενδυτές-πελάτες της. 

Ο Εµπορικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας, κ. Κυριάκος Αγιαννίδης, δήλωσε σχετικά:
«H Positive Energy, µε σταθερό γνώµονα την απόλυτη έµφαση στην τεχνική
ποιότητα των έργων που αναλαµβάνει, τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους
και τη συνέπεια στις δεσµεύσεις της, ολοκληρώνει µε επιτυχία την πρώτη της
συνεργασία µε τo AML. ∆ραστηριοποιούµαστε σε µια αγορά που στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, η χαµηλότερη τιµή εξακολουθεί δυστυχώς να αποτελεί το
πιο σηµαντικό κριτήριο ανάθεσης, παραγνωρίζοντας τη σηµασία της ποιότητας
και της αξιοπιστίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρία µας επιµένει στην επιλογή
του να διαπρέπει όχι στην επίτευξη της χαµηλότερης τιµής αλλά στο συνδυασµό
της ανταγωνιστικής τιµής µε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ήδη έχουµε
αρκετά δείγµατα εγκαταστάσεων στην Ελλάδα µε σηµαντικές τεχνικές αστοχίες
που είτε µεταφράζονται σε έλλειψη εφαρµογής κανόνων ασφαλείας είτε σε
µειωµένη αξιοπιστία, είτε σε µειωµένη απόδοση. Επιµένουµε συνεπώς σε αυτό
που ισχυριζόµαστε εδώ και αρκετά έτη, ότι δηλαδή η επιλογή της πιο φθηνής
λύσης τελικά αποδεικνύεται η πιο ακριβή. ∆εν είναι τυχαίο το ότι, µέχρι σήµερα
τουλάχιστον, πιστοποίηση βάσει του προτύπου EN 62446 έχουν λάβει έργα
από µόλις τρεις κατασκευάστριες εταιρίες στην Ελλάδα. ∆εν αρκούµαστε λοιπόν
στο να λέµε ότι παραδίδουµε ποιοτικά έργα. Το αποδεικνύουµε εµπράκτως.»
Ιδιοκτήτης των εν λόγω Φ/Β εγκαταστάσεων είναι η εταιρία "Ενεργειοδοµή
Ο.Ε.". O Γενικός ∆ιευθυντής κ. Γεώργιος Χαρδαλιάς δήλωσε σχετικά: 
«Είµαι υπερήφανος που υλοποίησα µε την Positive Energy τα δύο πιο άρτια
κατασκευασµένα έργα στην Κρήτη, στην οποία τα εν λόγω έργα είναι και τα
µοναδικά έως σήµερα που έχουν λάβει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ 62446».

Η POSITIVE ENERGY παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στη σχεδίαση, προµήθεια,
κατασκευή και after sale υποστήριξη ολοκληρωµένων Φ/Β συστηµάτων,
οποιασδήποτε εφαρµογής και οποιουδήποτε µεγέθους, στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί µέλος οµίλου µε ισχυρή παρουσία και
εκτενή δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα της τεχνολογίας
καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων µέσω της διαχείρισης και ανάπτυξης πολυάριθµων
και πολυσύνθετων σχετικών έργων. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για τη
δηµιουργία Φ/Β πάρκων που περιλαµβάνουν την επιλογή της ιδανικής τοποθεσίας,
το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διαχείριση-συντήρηση και την ασφάλεια του
κάθε έργου που υλοποιείται. Στο εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνεται
η κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων «µε το κλειδί στο χέρι» µεσαίου
έως µεγάλου µεγέθους, επί αγροτεµαχίων και βιοµηχανικών στεγών. 

περισσότερες πληροφορίες

Ελίνα Μανιάτη - Κωνσταντίνου
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SUNWIND
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Η εταιρία SUNWIND στηρίζοντας ενεργά το SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ
συµµετείχε µε τεράστια εµπορική επιτυχία στην 27η «Εµποροβιοτεχνική και
Γεωργική Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας που διοργανώθηκε από 23 έως 28
Σεπτεµβρίου 2011, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Φορέων, στο ∆.∆.
Κοίλων Κοζάνης.   

Στα πλαίσια της έκθεσης τα στελέχη της εταιρίας, ενηµέρωσαν τους πελάτες
της για όλα τα νέα προϊόντα αλλά και τους προµηθευτές παγκοσµίως (Κίνα,
Αµερική και Ευρώπη)  σε ό,τι αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, στέγες και
ανεµογεννήτριες. Στην SUNWIND επιτυγχάνεται ο συνδιασµός προσιτής τιµής
κι εξαιρετικής ποιότητας, εφαρµόζοντας πάντα τις πιστοποιηµένες και
ποιοτικά ολοκληρωµένες τεχνικές εργασίες κατασκευής. Απόδειξη και τα 100
έργα που έχει αναλάβει η εταιρία σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριµένα σε
έργα επί γης, οικιακές και βιοµηχανικές φωτοβολταΪκές στέγες.                                                                                                                                             

Στη διάρκεια της έκθεσης η  εταιρία  επεφύλασσε µία ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΕΚΠΛΗΞΗ
για όλους τους επισκέπτες, η οποία συγκέντρωσε τα καλύτερα σχόλια,
επιτυγχάνοντας έτσι  µία ιδιαίτερα επιτυχηµένη προσέλευση κόσµου και
πελατών.

Η εταιρία SUNWIND εκφράζει τις ευχαριστίες της για την ιδιαίτερα µεγάλη
προσέλευση κόσµου και εύχεται σε όλους τους πελάτες  της καλά
αποτελέσµατα µετά το πέρας των εγκαταστάσεων τους, που ήδη άρχισαν µε
ταχείς ρυθµούς. Επιπλέον εύχεται  καλή δύναµη στο νέο ξεκίνηµα του
SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ  και στα στελέχη του. 
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IBC SOLAR
∂¶∂∫∆∂π¡∂π ∆∏¡ ¶ƒ√´√¡∆π∫∏ ∂°°À∏™∏ 

∆ø¡ ∏§π∞∫ø¡ ¶§∞π™πø¡ ∆∏™

   Από την 1η Οκτωβρίου 2011, η IBC SOLAR ειδική στα φωτοβολταϊκά
συστήµατα, προσφέρει 10ετή εγγύηση προϊόντος για όλα τα πλαίσια των
σειρών IBC MonoSol και IBC PolySol. Οι νέοι όροι εγγύησης συµπληρώνουν
την γραµµική εγγύηση που ισχύει και για τις δύο σειρές πλαισίων από την 1η
Ιανουαρίου. 

Με την επέκταση της προϊοντικής  εγγύησης, η IBC SOLAR προσφέρει στους
πελάτες της περισσότερη ασφάλεια. Εάν τα πλαίσια από τις σειρές IBC
MonoSol και IBC PolySol παρουσιάσουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωµα ή
σφάλµα των υλικών κατασκευής, παρακωλύοντας την λειτουργία των
πλαισίων, η διάρκεια εγγύησης προϊόντος καλύπτει πλέον τους πελάτες της
IBC SOLAR για διπλάσιο χρόνο. 

Επιπλέον της 10ετούς προϊοντικής εγγύησης, οι ιδιοκτήτες των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων επωφελούνται επίσης από την γραµµική
εγγύηση ισχύος της IBC SOLAR που δηλώνει ότι τα πλαίσια IBC PolySol και
MonoSol επιτυγχάνουν το 100% της κατώτατης ισχύος που δηλώνεται στα
τεχνικά τους φυλλάδια. 
Η 25ετής γραµµική εγγύηση ισχύος διασφαλίζει ότι η ετήσια µείωση ισχύος
των πλαισίων δεν θα ξεπερνά το 0.8%. Συνεπώς, τα πλαίσια θα αποδώσουν το
λιγότερο 80% της δηλωθείσας ισχύος µετά από 25 χρόνια λειτουργίας. 

“Τα τελευταία χρόνια ενισχύουµε συνεχώς την διαχείριση ποιότητας προς
όφελος των πελατών µας και των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών συστηµάτων”,
εξηγεί ο κος Marco Siller, ∆ιευθυντής του Product Management της IBC
SOLAR. 
“Η επέκταση της προϊοντικής εγγύησης αντανακλά τα υψηλά επίπεδα
ποιότητας και προσφέρει στους πελάτες µας περισσότερη ασφάλεια και
αυξηµένη  προστασία της επένδυσής τους.” 

Για περισσότερες πληροφορίες

IBC SOLAR ΑΕ

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου
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SMA SOLAR
∆√ SMA SOLAR ACADEMY ∞¡∞¡∂ø¡∂∆∞π

Από το Νοέµβριο το SMA Solar Academy, µε στόχο να ανταποκριθεί ακόµα πιο
εύστοχα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας ανάλογα µε το αντικείµενο της εργασίας
σας και το επίπεδο γνώσεών σας, ανανεώνεται προσφέροντας πλέον τρία είδη
σεµιναρίων. 

Sunny Family Basic
Αν είστε ηλεκτρολόγος, στέλεχος πωλήσεων του τοµέα φωτοβολταϊκών,
µηχανικός ή αρχιτέκτονας τότε το Sunny Family Basic είναι το κατάλληλο
σεµινάριο για την εισαγωγή σας στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία! Σε αυτό το
σεµινάριο πραγµατοποιείται θεωρητική παρουσίαση των µετατροπέων
στοιχειοσειράς, των προϊόντων τηλεµετρίας καθώς και του λογισµικού
διαστασιολόγησης Sunny Design της SMA.   

Advanced Inverter
Το Advanced Inverter είναι ιδανικό για όσους θέλουν να εµβαθύνουν σε
τεχνικές γνώσεις διαθέτοντας ήδη εµπειρία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών
ως σχεδιαστές και εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Σε αυτό το
σεµινάριο αναλύεται σε βάθος θεωρητικά αλλά και πρακτικά το προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο µετατροπέων στοιχειοσειράς της SMA. Όσον αφορά στο
λογισµικό διαστασιολόγησης Sunny Design, πραγµατοποιείται µια σειρά
παραδειγµάτων σχεδιασµού φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε στόχο την
εξοικείωσή σας µε το λογισµικό ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη
πάντα σχεδίαση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γα να παρακολουθήσετε το Advanced Inverter είναι
η ολοκλήρωση του Sunny Family Basic.

Advanced Communication & Monitoring Systems
Το Advanced Communication & Monitoring Systems είναι ιδανικό για όσους
θέλουν να εµβαθύνουν σε τεχνικές γνώσεις σχετικά µε την τηλεµετρία
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαθέτοντας ήδη εµπειρία στον κλάδο των
φωτοβολταϊκών ως σχεδιαστές και εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών
συστηµάτων. Το σεµινάριο συµπεριλαµβάνει  πρακτική παρουσίαση των
προϊόντων επικοινωνίας της SMA (Sunny WebBox,  Sunny Sensorbox , Sunny
Beam µε Bluetooth) µε στόχο τη βέλτιστη και ασφαλέστερη επιτήρηση της
φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην
παρουσίαση της µεγαλύτερης διαδικτυακής πλατφόρµας παγκοσµίως, Sunny
Portal.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε το Advanced
Communication & Monitoring Systems είναι η ολοκλήρωση του Sunny Family
Basic. Επιπλέον, απαιτούνται βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ καθώς και
βασικές γνώσεις δικτύων Η/Υ.

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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ATTICA BANK
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Το τελευταίο διάστηµα, τα δάνεια για την εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων
αποδεικνύονται ένα από τα πιο δηµοφιλή προϊόντα των ελληνικών τραπεζών.
Όλες σχεδόν οι εµπορικές τράπεζες έχουν σχεδιάσει προϊόντα δανειοδότησης
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία συµπληρώνονται µε µια σειρά
λοιπών  παροχών- προσφορών, οι οποίες συνδέονται µε την συγκεκριµένη επένδυση.

Αναµφισβήτητα, η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος αποτελεί
µια επένδυση µε πολλαπλά οφέλη τα οποία σχετίζονται:

• Με τη διαφορά τις τιµής πώλησης της παραγόµενης ενέργειας και του 
κόστους κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος από τον παραγωγό. Η τιµή 
πώλησης της παραγόµενης ενέργειας έχει οριστεί σε 0,55 ευρώ/kWh για 
όλη τη διάρκεια της 25ους σύµβασης που υπογράφεται µε την ∆ΕΗ, εφόσον 
αυτή υπογραφεί έως το τέλος του 2011. Το κόστος κατανάλωσης του 
ηλεκτρικού ρεύµατος από την άλλη πλευρά κυµαίνεται κατά µέσο όρο από 
0,08 έως 0,12 ευρώ/kWh. Γίνεται εποµένως αµέσως αντιληπτό ότι σε 
περίπτωση που η αξία της παραγόµενης ενέργειας ξεπερνά την αξία του 
ηλεκτρικού ρεύµατος που καταναλώνει ο παραγωγός, ο παραγωγός 
εξασφαλίζει ένα τακτικό έσοδο από τη ∆ΕΗ.

• Με το αφορολόγητο των εσόδων από την πώληση της ενέργειας και την 
έκπτωση δαπάνης 20% έως και 700 ευρώ.

• Με την διάδοση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένη την σχετικά απλή διαδικασία ένταξης
στο πρόγραµµα η οποία- σηµειωτέον- δεν απαιτεί το άνοιγµα βιβλίων στην εφορία,
η αυξηµένη ζήτηση για τα συγκεκριµένα δανειακά προϊόντα είναι απολύτως
δικαιολογηµένη καθώς µάλιστα η δόση του δανείου είναι δυνατόν να αποπληρώνεται
από το έσοδο που θα έχει ο ιδιώτης που συµµετέχει στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων από την πώληση του ρεύµατος που παράγει στη ∆ΕΗ.

Για την επιλογή του δανειακού προϊόντος, εκτός από το µέγιστο δυνατό ύψος
δανειοδότησης, τη διάρκεια και το επιτόκιο που προσφέρει η κάθε Τράπεζα, ο
υποψήφιος δανειολήπτης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους εξής παράγοντες:
• Την ύπαρξη εµπράγµατων εξασφαλίσεων (π.χ. υποθήκη ακινήτου)
• Το ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του δανειοδοτούµενου
• Τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά του δανείου (π.χ. περίοδοι χάριτος, 

ευνοϊκή τιµολόγηση συµπληρωµατικών υπηρεσιών)
Ένα ενδεικτικό τραπεζικό προϊόν µε ανταγωνιστική τιµολόγηση και πλήρη κάλυψη
των αναγκών ενός τυπικού υποψήφιου δανειολήπτη είναι το δάνειο Attica
Οικοενέργεια που προσφέρει η Attica Bank. Το δάνειο αυτό, όχι µόνο διαθέτει
ένα από τα ελκυστικότερα επιτόκια της αγοράς (επιτόκιο συνδεδεµένο µε το
επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον περιθωρίου 6,00% πλέον
εισφοράς Ν128/75 σήµερα 0,12% ) αλλά καλύπτει έως και το 100% των ενδεικτικών
εξόδων αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού χωρίς να απαιτείται
εµπράγµατη εξασφάλιση.  

Ανάλογα µε  την περίπτωση, η δόση του δανείου είναι δυνατόν να καλύπτεται
από το έσοδο που αποφέρει η πώληση του ρεύµατος της ∆ΕΗ χωρίς ο δανειολήπτης
να έχει δαπανήσει προσωπικά χρήµατα µέχρι και την αποπληρωµή του δανείου.
Επιπλεόν, ο δανειολήπτης έχει το πλεονέκτηµα 6µηνης περιόδου χάριτος,
πληρωµής των δόσεων κάθε τρίµηνο και χαµηλού ασφαλίστρου του εξοπλισµού.
Η διαδικασία χορήγησης είναι απλή. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τα οικονοµικά
του στοιχεία µαζί µε αίτηση δανείου  η οποία συνοδεύεται από την οικονοµική
προσφορά του εργολάβου καθώς και αντίγραφο των συµβάσεων σύνδεσης
και συµψηφισµού που υπογράφονται µε την ∆ΕΗ.
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G.E.H. ENERGY GOLDECO
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GOLDAIR CARGO & LOGISTICS ™∆√¡
∞™¶ƒ√¶Àƒ°√

Ολοκληρώθηκε µία από τις µεγαλύτερες Φ/Β εγκαταστάσεις σε Βιοµηχανική
στέγη στην Ελλάδα, στο Κτίριο Γραφείων και Αποθηκών της εταιρίας
Goldair Cargo & Logistics στον Ασπρόπυργο.

Η συγκεκριµένη εγκατάσταση έχει ισχύ 1MW και κατασκευάστηκε από την
Κοινοπραξία G.E.H. Energy - Goldeco (µέλος του Οµίλου Goldair) –
Easy Power και Heliosres µε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και τον
πιο Aποδοτικό και παράλληλα Ποιοτικό Eξοπλισµό της Παγκόσµιας Αγοράς
(Panels της Αµερικάνικης Sunpower και Inverters της Καναδικής Satcon), που
µπορούν να εξασφαλίσουν διάρκεια Λειτουργίας έως και 50 χρόνια.

Η παραγόµενη Ενέργεια σε Ετήσια βάση υπολογίζεται σε 1.400.000kWh, η
οποία αντιστοιχεί σε πλήρη ηλεκτροδότηση 400 κατοικιών ή
εξοικονόµηση 1.000tn CO2, που θα χρειαζόταν 25.000 δέντρα για την
απορρόφησή του ή εξοικονόµηση 425.000lit Πετρελαίου και 46 τόνων
Μεθανίου.

Ο Όµιλος Εταιριών της GOLDAIR µέσω  της Goldair Cargo & Logistics που
διέθεσε την στέγη και της Εταιρείας GOLDECO Περιβαλλοντικές Εφαρµογές
ΑΕ, επενδύει σε Έργα Α.Π.Ε. (Φ/Β – Υδροηλεκτρικά – Βιοαέριο κλπ.), όχι µόνο
διότι είναι από τις σηµαντικότερες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες αυτή την
Περίοδο, αλλά κυρίως διότι θέλει να τονίσει ακόµη µία φορά αφενός την
Ευαισθησία της για το Περιβάλλον και αφετέρου τον σαφή προσανατολισµό
της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
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Το ειδικό Τέλος ΑΠΕ πληρώνεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
επιπλέον των λοιπών χρεώσεων, ώστε να ισοσκελίσει τα έσοδα και τις
δαπάνες του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το Τέλος ΑΠΕ, όπως
υπολογίζεται σήµερα:
• Το µείγµα τεχνολογιών ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο
• Τα τιµολόγια ΑΠΕ (ταρίφες) που καθορίζει το ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ
• Η Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ) στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και το 

κόστος καυσίµου στα µη διασυνδεδεµένα νησιά (όσο µεγαλύτερη η ΟΤΣ και 
το κόστος καυσίµου, τόσο µικρότερο το Τέλος ΑΠΕ).

Ο τρόπος αυτός υπολογισµού, δηµιουργεί µια σειρά από προβλήµατα και
στρεβλώσεις. Με τον τρόπο που γίνεται σήµερα ο υπολογισµός του Τέλους
ΑΠΕ, στην ουσία ευνοούνται οι προµηθευτές ενέργειας (πρωτίστως δηλαδή η
∆ΕΗ) και επιβαρύνεται αναίτια ο καταναλωτής. 
Συγκεκριµένα:
Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαµβάνει το κόστος πρόσβασης
στο λιγνίτη και το κόστος της χρήσης των υδάτων από τη ∆ΕΗ στα µεγάλα
υδροηλεκτρικά. Οι εθνικοί αυτοί πόροι καταναλώνονται δωρεάν από τη ∆ΕΗ.
Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαµβάνει το κόστος των ρύπων
των θερµικών µονάδων που λειτουργούν µε ορυκτά καύσιµα, ούτε και το
κόστος των Αποδεικτικών ∆ιαθέσιµης Ισχύος (Α∆Ι), µε τα οποία επιδοτούνται
άµεσα οι µονάδες αυτές.
Οι καταναλωτές πληρώνουν δυο φορές για τον ίδιο σκοπό, µόνο που ένα
µέρος το καρπώνεται τελικά ο προµηθευτής, δηλαδή η ∆ΕΗ, και όχι οι ΑΠΕ. Η
είσοδος περισσότερων ΑΠΕ στο σύστηµα, “αποβάλλει” τις ακριβές ρυπογόνες
θερµικές µονάδες και ρίχνει την ΟΤΣ, δηλαδή το κόστος προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να την
πουλάει ακριβά στον τελικό καταναλωτή, παρότι την αγόρασε φθηνότερα.   

Είναι σαφές ότι απαιτούνται δραστικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο
υπολογίζεται το τέλος ΑΠΕ, ώστε να αντιπροσωπεύει το πραγµατικό ύψος των
ενισχύσεων που αποδίδονται στις ΑΠΕ και όχι να συµπεριλαµβάνει άσχετες
προς τις ΑΠΕ ενισχύσεις (ρυπογόνων µονάδων ή της κερδοφορίας των
προµηθευτών). Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατό να εκτιµηθεί το πραγµατικό
ύψος των ενισχύσεων που απαιτούνται για την προώθηση των ΑΠΕ, ώστε, και
να επιτύχουµε τους εθνικούς στόχους και να πάψουν να συκοφαντούνται
αδίκως οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά.

Επισηµαίνουµε ότι, η επίτευξη της πρώτης φάσης του στόχου για τις ΑΠΕ ως το
2014, συνεπάγεται, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους και της βελτίωσης
ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας, τη δηµιουργία 12.450 θέσεων
πλήρους απασχόλησης στις ΑΠΕ και, συνυπολογίζοντας και τις έµµεσες θέσεις
εργασίας σε ευρύτερους τοµείς της οικονοµίας, συνολικά 26.235 θέσεων
εργασίας, σε µια περίοδο πρωτοφανούς οικονοµικής ύφεσης. Τη µερίδα του
λέοντος στις νέες αυτές θέσεις εργασίας προσφέρουν σήµερα τα

περισσότερες πληροφορίες

Σωτήρης Καπέλλος

Ίρις Γεννηµατά

Η ονοµασία του “Τέλους
ΑΠΕ” υπονοεί πως

πρόκειται για µια δαπάνη,
την οποία υφίσταται ο

κάθε καταναλωτής
ηλεκτρικής ενέργειας,
ώστε να ενισχυθούν οι

ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ). Ωστόσο,

το σηµερινό σύστηµα
υπολογισµού του Τέλους

ΑΠΕ είναι στρεβλό και
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καταναλωτές. Αποκρύβει
τα πραγµατικά κόστη της

ηλεκτροπαραγωγής,
ευνοεί τις συµβατικές

ρυπογόνες µονάδες,
αποφέρει κέρδη στους
προµηθευτές σε βάρος

των καταναλωτών, και
συκοφαντεί, εν τέλει,

χωρίς λόγο τις ΑΠΕ και
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το συµπέρασµα σχετικής

µελέτης του Συνδέσµου
Εταιριών Φωτοβολταϊκών

(ΣΕΦ), που παρουσιάστηκε
σήµερα.



φωτοβολταϊκά, αφού στον κύκλο παραγωγής, εµπορίας, εγκατάστασης και συντήρησής τους
δραστηριοποιείται ήδη πλήθος επιχειρήσεων. 
   Υπολογίζεται ότι, για κάθε ευρώ που επενδύουµε στα φωτοβολταϊκά, η κοινωνία παίρνει πίσω τουλάχιστον
1,15 ευρώ (έχοντας οφέλη από αποφυγή δηµιουργίας νέων συµβατικών υποδοµών, από αποφυγή κόστους
ρύπανσης, από δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κ.λπ). 

Όσο περισσότερα λοιπόν επενδύουµε στα φωτοβολταϊκά, τόσο καλύτερα για την ενεργειακή ασφάλεια και
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Για αυτό το λόγο, ο ΣΕΦ εµµένει στο αίτηµά του να αυξηθεί ο εθνικός
στόχος για τα φωτοβολταϊκά έως το 2020. Ήδη µια πρόσφατη υπερσυντηρητική µελέτη της ∆ΕΗ έχει δείξει
ότι τα υφιστάµενα δίκτυα επαρκούν για την άµεση  σύνδεση 5.500 MW φωτοβολταϊκών, διαψεύδοντας όσους
ισχυρίζονται ότι για την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας απαιτούνται µεγάλες
επενδύσεις σε υποδοµές δικτύων. Μαζί, λοιπόν µε τα 10.000 MW του προγράµµατος ΗΛΙΟΣ, η εγκατεστηµένη
ισχύς φωτοβολταϊκών στην ηλιόλουστη χώρα µας µπορεί να ξεπεράσει το 2020 τα 15.000 MW, όση δηλαδή
ήταν στη Γερµανία ένα χρόνο πριν!

Μήπως όµως ακόµη και οι συντηρητικοί εθνικοί στόχοι για το 2020 θέτουν σε κίνδυνο, µέσω του Τέλους ΑΠΕ
τη βιωσιµότητα του ∆ΕΣΜΗΕ; Μήπως για να αποφευχθεί η “οικονοµική κατάρρευση” του ∆ΕΣΜΗΕ πρέπει να
µειωθούν οι ταρίφες για τα φωτοβολταϊκά; Το σύνηθες “αφελές” επιχείρηµα είναι πως οι υψηλές ταρίφες των
φωτοβολταϊκών επιβαρύνουν υπέρµετρα το τέλος ΑΠΕ, δηλαδή τους καταναλωτές. Το επιχείρηµα αυτό δεν
ανταποκρίνεται στη σηµερινή πραγµατικότητα, όπως εξηγήθηκε πριν και όπως δείχνει και το παρακάτω
διάγραµµα για τα ποσά που δόθηκαν µέσω των εγγυηµένων τιµών στις ΑΠΕ το 2010. Όταν µάλιστα συγκρίνει
κανείς τα ποσά αυτά µε τα χρήµατα που δόθηκαν για να επιδοτηθούν τα ορυκτά καύσιµα µέσω των
Αποδεικτικών ∆ιαθέσιµης Ισχύος (Α∆Ι) ή η ηλεκτροπαραγωγή µε πετρέλαιο στα νησιά (όπου κατά µέσο όρο το
κόστος παραγωγής είναι διπλάσιο από την τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας), τότε βλέπει ότι θα πρέπει
να ξανασκεφτούµε πώς και πού ξοδεύονται τα χρήµατα των καταναλωτών.

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να παίρνει πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση της µείωσης των εγγυηµένων τιµών πώλησης, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Πριν από δύο
περίπου έτη, αξιολογώντας την επίδραση της µείωσης του κόστους εξοπλισµού, ο ΣΕΦ ζήτησε από την
Πολιτεία να εξαιρεθούν τα φωτοβολταϊκά από την επιδότηση του αναπτυξιακού νόµου, ενέργεια η οποία
ισοδυναµούσε, κατά τους υπολογισµούς της ίδιας της Πολιτείας, µε µείωση της ταρίφας κατά 20%! Αν πρέπει
να εξεταστεί εκ νέου η προσαρµογή των εγγυηµένων τιµών, για τα έργα που θα υλοποιηθούν µελλοντικά,
είναι γιατί έχει µειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, µια τάση που αναµένεται να
συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια, και όχι γιατί ένα στρεβλό σύστηµα υπολογισµού του τέλους ΑΠΕ απειλεί το
∆ΕΣΜΗΕ. 

Εξάλλου, µια εύλογη αναπροσαρµογή των εγγυηµένων τιµών, που λαµβάνει υπόψη της όλες τις παραµέτρους
κόστους ενός έργου, δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην αγορά (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της
Γερµανίας). Αντίθετα, η δραστική και αλόγιστη περικοπή των εγγυηµένων τιµών σε διάφορες κατηγορίες (π.χ.
Τσεχία) ή/και η επιβολή πλαφόν (π.χ. Ισπανία), οδηγούν τµήµατα της αγοράς σε κατάρρευση, µε άµεση
συνέπεια την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ήδη, µε τις µειωµένες ταρίφες που ισχύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πολλά έργα κινούνται συχνά στα
όρια της βιωσιµότητας. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες δανεισµού στην Ελλάδα (περιορισµένη ρευστότητα
των τραπεζών, υψηλότερα επιτόκια και µικρότερη διάρκεια δανεισµού), την υψηλή φορολογία, τα επενδυτικά
ρίσκα και τους µεγάλους και συχνά απρόβλεπτους χρόνους ωρίµανσης των έργων, αντιλαµβάνεται εύκολα
κάθε καλοπροαίρετος συνοµιλητής, ότι η οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την αναπροσαρµογή των
εγγυηµένων τιµών των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να γίνει χωρίς σπουδή, αλλά µε περίσσεια προσοχή, ώστε
να µη θιγεί µια ακµάζουσα αγορά που δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η χρηµατοπιστωτική στενότητα είναι
άλλωστε και ο σηµαντικότερος λόγος που η Ελλάδα έχει, και θα αποφύγει και στο µέλλον, µια υπερθέρµανση
της αγοράς φωτοβολταϊκών, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, και όχι µια δραστική µείωση της ταρίφας.

Επειδή, όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου, σύντοµα θα ξεκινήσει ο δηµόσιος διάλογος για
την αναπροσαρµογή των εγγυηµένων τιµών, ο ΣΕΦ πιστεύει ότι, οι όποιες ρυθµίσεις θα πρέπει να
διασφαλίζουν δύο πράγµατα: τη βιωσιµότητα της αγοράς και των επενδύσεων και τη λελογισµένη επιβάρυνση
των καταναλωτών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανασχεδιαστεί άρδην ο τρόπος υπολογισµού του τέλους
ΑΠΕ και να προστατευθεί η φιλοσοφία και “αρχιτεκτονική” του Ν.3851/2010, του ισχύοντος δηλαδή νόµου για
τις ΑΠΕ, που προβλέπει εξαµηνιαία αποµείωση των εγγυηµένων τιµών για τους νεοεισερχόµενους στα
φωτοβολταϊκά. Σε κάθε περίπτωση επίσης, δεν συζητάµε για αναδροµικές µειώσεις των εγγυηµένων τιµών ή
άλλου είδους ανορθόδοξες παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
26H EU PV SEC ™∆√ ∞ªµ√Àƒ°√

Η εταιρία SMA ξεπερνά το 99% σε βαθµό απόδοσης

Στο πλαίσιο της 26ης έκθεσης EU PV SEC, η SMA έθεσε νέα πρότυπα για την
απόδοση και τη µείωση του κόστους. Η SMA Solar Technology AG, ως ο
κορυφαίος κατασκευαστής µετατροπέων παγκοσµίως, συνεχίζει να ηγείται
της τεχνολογίας θέτοντας νέα τεχνολογικά πρότυπα που συµβάλλουν στην
επιτυχηµένη υλοποίηση έργων και στο σχεδιασµό του πιο αποδοτικού
βασικού εξοπλισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 Στην 26η EU PV SEC στο Αµβούργο, η SMA Solar Technology AG,
επικεντρώθηκε στην αύξηση της αποδοτικότητας. Κεντρικό µήνυµα του
κορυφαίου κατασκευαστή µετατροπέων παγκοσµίως ήταν η πεποίθηση ότι οι
καινοτόµες τεχνολογίες µπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη µείωση
του κόστους του συστήµατος, εφόσον διαθέτει κανείς την απαιτούµενη
τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η SMA παρουσίασε δυναµικά τις
καινοτόµες λύσεις της για κρίσιµα θέµατα που θα απασχολήσουν τον κλάδο
των φωτοβολταϊκών µελλοντικά, σε όλους τους επιχειρηµατικούς τοµείς και
σε όλες τις κατηγορίες ισχύος. Ένα από τα πρωταγωνιστικά εκθέµατα στο
περίπτερο της SMA στην έκθεση EU PV SEC ήταν o νέος µετατροπέας Sunny
Tripower 20000TL High Efficiency. Αυτός ο νέος µετατροπέας καθιστά την SMA
ως τον πρώτο κατασκευαστή που παρέχει µέγιστο βαθµό απόδοσης 99% για
συσκευή µαζικής παραγωγής. 

Η νέα συσκευή 20 kVA της SMA δεν διακρίνεται µόνο για τον εξαιρετικό
βαθµό απόδοσής της. Χάρη στα βασικά της στοιχεία, (σχεδιασµός «mono-
string», προαιρετικός διακόπτης απόζευξης DC και έλλειψη διάταξης
ανύψωσης τάσης) καθίσταται ιδανική για την κατασκευή φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, µέσης έως και πολύ µεγάλης
ισχύος.
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Επιπλέον, στον τοµέα «Power Plant Solutions», η SMA παρουσίασε τη
νέα λύση γείωσης µετατροπέων χωρίς µετασχηµατιστή (TL Grounding
Solution). «Με µία πρόσθετη διάταξη που βασίζεται στο κατοχυρωµένο
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας κύκλωµα, θα παρέχεται η δυνατότητα
λειτουργίας αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας µε
οποιαδήποτε φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υµενίου σχεδιασµένα µε
µετατροπείς υψηλής απόδοσης χωρίς µετασχηµατιστή, όπως π.χ. ο
µετατροπέας Sunny Tripower. Κατ' αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η
απόδοση από δύο έως άνω του τρία τοις εκατό», εξηγεί ο Roland Grebe,
Chief Technology Officer της SMA. 

Το SMA Utility Grade – µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την
υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας διεθνώς,
αποτελεί επίσης µια είδηση στον τοµέα «Power Plant Solutions», αφού
συνδυάζει την τεχνολογία συστηµάτων καθώς και τις υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής της SMA για την υλοποίηση έργων µεγάλης
κλίµακας. «Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν τη σήµανση
Utility Grade, πληρούν τις υψηλές και σύνθετες απαιτήσεις των υπέρ-
σύγχρονων και ανταγωνιστικών µονάδων παραγωγής ενέργειας.
Παρέχουµε όλο τον εξοπλισµό ενός συστήµατος, από τους κεντρικούς
και τους αποκεντρωµένους µετατροπείς και την επιτήρηση της
εγκατάστασης έως και την τεχνολογία µέσης τάσης υπό µορφή ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος. Οι πελάτες επιλέγουν επιµέρους στοιχεία
ή προδιαµορφωµένα και προσαρµοσµένα πακέτα, για το σχεδιασµό µε
κεντρική ή αποκεντρωµένη δοµή. Έτσι, βελτιστοποιείται σηµαντικά η
διαχείριση του έργου», δηλώνει ο Jürgen Reinert, Executive Vice
President Technology του τοµέα Power Plant Solutions. 

Επιπλέον, η SMA παρουσίασε την έκδοση Utility Grade του Sunny
Central 800CP µε τη λειτουργία «Optiprotect». Το Optiprotect συνδυάζει
το κεντρικό σύστηµα επιτήρησης στοιχειοσειράς µε έναν καινοτόµο
αλγόριθµο, ο οποίος ανιχνεύει σφάλµατα στοιχειοσειράς επιτόπου,
αξιόπιστα και µπορεί να τα διακρίνει από παροδικά συµβάντα. Ένα
σηµαντικό βήµα για τη σταθεροποίηση των δικτύων, σε συνάρτηση µε
φωτοβολταϊκά συστήµατα µεγάλης κλίµακας που υλοποιούνται µε
µετατροπείς Sunny Central, αποτέλεσε επίσης το λανσάρισµα µίας
πλατφόρµας επικοινωνίας υψηλής απόδοσης για τη σειρά CP. Σε
συνδυασµό µε τη νέα συσκευή, SMA Power Plant Controller εγγυάται
επίσης τη γρήγορη συλλογή και ρύθµιση των παραµέτρων του δικτύου.

Ο τοµέας «Medium Power Solutions» επικεντρώθηκε σε ζητήµατα που
θα µας απασχολούν και στο µέλλον, όπως η ιδιοκατανάλωση
φωτοβολταϊκού ρεύµατος, τα έξυπνα δίκτυα (smart grids) καθώς και η
ενσωµάτωση στο δίκτυο. Επιπλέον της σειράς Sunny Boy SB 5000TL-21
µε δυνατότητα λειτουργίας άεργου ισχύος, η SMA παρουσίασε τις
συσκευές Sunny Boy HF. Όλες οι συσκευές συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις του κανονισµού VDE AR4105 και αξιοποιούν το σύστηµα
OptiTrac Global Peak µε το διευρυµένο αλγόριθµο ανίχνευσης σηµείου
µέγιστης ισχύος (MPP) της SMA, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές
αποδόσεις ακόµη και στην περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων µε
µερική σκίαση. 

Ο διάδοχος του Sunny Beam, το «Sunny View», προσφέρει ευκολία
χρήσης µε µια οθόνη αφής όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα της
εγκατάστασης. 
Οι τεχνικοί της SMA φρόντισαν επίσης για τη µετεξέλιξη του Sunny
Home Manager. Η συσκευή αυτή θα είναι µελλοντικά σε θέση να
διαχειρίζεται άµεσα τις οικιακές συσκευές Miele που είναι «smart grid»
(SG) ready, ενσωµατώνοντάς τις κατ' αυτόν τον τρόπο στην έξυπνη
διαχείριση φορτίου. 
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Οι χρήστες θα επωφελούνται από την κανονική λειτουργία της συσκευής, ενώ
η απευθείας ανταλλαγή δεδοµένων (επιλεγµένο πρόγραµµα, χρόνος
λειτουργίας, ενεργειακές ανάγκες) µε το Sunny Home Manager θα συµβάλλει
στον ακριβέστερο προγραµµατισµό της ιδιοκατανάλωσης. Επιπρόσθετα, οι
µηχανικοί µας αναπτύσσουν µειωµένου κόστους λύσεις για ευρύτερη
συµµετοχή στη διαχείριση του δικτύου, κάτι που προβλέπει ο Γερµανικός
νόµος περί των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του 2012 για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις µέγιστης ισχύος µεταξύ 30 και 100 kW. Το Sunny WebBox,
καθώς και το SMA Power Reducer Box συνεχίζουν να παρέχουν λύσεις για
µεγαλύτερες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο τοµέας «Off-Grid Solutions» εστίασε στην τεχνολογία SMA Multicluster για
την υλοποίηση αυτόνοµων συστηµάτων µε ισχύ έως και 300 kW, όπως και στο
εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup µε νέες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας.
Το σύστηµα Sunny Backup, που διατίθεται από τον Αύγουστο, όταν
συνδυάζεται µε το Meter Box, δηµιουργεί µία αυτόνοµη µονάδα η οποία
αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης µε την αυτόµατη αποθήκευση του
πλεονάζοντος φωτοβολταϊκού ρεύµατος για µελλοντική κατανάλωση. 
Η λειτουργία αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύµατος δεν µεταβάλλεται. Από το
φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, τα εφεδρικά συστήµατα Sunny Backup S and
M θα είναι συµβατά µε µπαταρίες ιόντων λιθίου διαφόρων κατασκευαστών. 
Σε σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες, αυτή η τεχνολογία συσσωρευτών παρέχει
σαφή πλεονεκτήµατα όσον αφορά στο βαθµό απόδοσης και τη σταθερότητα
των κύκλων φόρτισης. Ο χρήστης έχει έτσι τη δυνατότητα να επιλέγει την
ιδανική τεχνολογία συσσωρευτών για τη δική του εφαρµογή.

Σχετικά µε τη SMA 
Η εταιρία SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) είναι η κορυφαία στην
παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων εταιρία και ένας από τους
κορυφαίους προµηθευτές µετασχηµατιστών και πηνίων, καθώς και
καινοτόµων λύσεων τροφοδοσίας ενέργειας στον τοµέα των σιδηροδροµικών
προαστιακών και υπεραστικών µεταφορών. Ο όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο
εργασιών 1,9 δισ. ευρώ το 2010. Η εταιρία εδρεύει στο Niestetal της Γερµανίας
και δραστηριοποιείται σε 18 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Ο όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 6.500 εργαζόµενους
(συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης)
παγκοσµίως. Το πολυβραβευµένο φάσµα προϊόντων της SMA περιλαµβάνει
φωτοβολταϊκούς µετατροπείς για εγκαταστάσεις στέγης, για φωτοβολταϊκά
συστήµατα µεγάλης κλίµακας καθώς και αυτόνοµα. Κατά συνέπεια, η SMA
είναι σε θέση να προσφέρει την τεχνικώς βέλτιστη λύση µετατροπέα για όλες
τις κατηγορίες ισχύος και όλους τους τύπους εγκαταστάσεων. Το φάσµα
υπηρεσιών της εταιρίας ολοκληρώνεται µε ένα διεθνές δίκτυο service. Οι
εξαιρετικά ευέλικτες εγκαταστάσεις παραγωγής φωτοβολταϊκών
µετατροπέων στη Γερµανία και στη Βόρεια Αµερική έχουν ετήσια παραγωγική
ικανότητα της τάξεως των 11,5 GW. Επιπρόσθετα, ο όµιλος SMA διατηρεί
µονάδα παραγωγής για βασικά ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία στην Πολωνία. Από
το 2008, η µητρική εταιρία SMA Solar Technology AG συµπεριλαµβάνεται στη
λίστα Prime Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φραγκφούρτης (S92) και
η µετοχή της προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα
στο παρελθόν για την εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης και πρόσφατα
κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό "Great Place to Work.

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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RenApps ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μια ελληνική επιχείρηση πρωτοπόρος στην ηλιακή ενέργεια.
Mε πολλά ήδη εγκατεστηµένα έργα, από Μεγαβάτ (MWp) έως εγκαταστάσεις
σε οικιακές στέγες, η RenApps είναι µία από τις πιο δυναµικά ανερχόµενες
εταιρίες στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα
και την ευρύτερη περιφέρεια. 

Στις εγκαταστάσεις µας επιλέγουµε επώνυµα και αξιόπιστα υλικά κοιτάζοντας
πάντα όχι µόνο το καλό όνοµα που µπορεί να έχει ένας κατασκευαστής
υλικών αλλά και το πόσο υγιή είναι τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας του.
Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες για τον Πελάτη µας οι
εγγυήσεις που παρέχει ο κατασκευαστής υλικών που θα εµπιστευτεί να έχουν
αντίκρυσµα σε 10 ή σε 20 χρόνια.
Επίσης σε κάθε κατηγορία υλικού επιλέγουµε αυτά που έχουν τα καλύτερα
δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ο Θερµοκρασιακός συντελεστής
(temperature coefficient) και η Αποδοτικότητα (efficiency) ενώ
χρησιµοποιούµε στο έπακρο τις δυνατότητες που µας δίνονται από τις
τεχνικές ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας από την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση ώστε να µεγιστοποιείται η απόδοση σε κιλοβατώρες.
Έτσι οι χρηµατικές αποδόσεις των εγκαταστάσεων της RenApps έχουν
ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες των Επενδυτών/Πελατών µας. 

Για παράδειγµα Φ/Β Πάρκο µε Ηλιοστάτες/Tracker στην Θεσσαλία,
εγκατεστηµένης ισχύος 99 κιλοβάτ/KWp, το 2011 µέχρι τον Σεπτέµβριο,
παρήγαγε 166.590 KWh δηλαδή έσοδα 74.965€ ενώ το 1ο έτος λειτουργίας
του παρήγαγε 200.320 KWh, ήτοι 2.023 KWh ανά εγκατεστηµένο KWp
(KWh/KWp), µε αντίστοιχα έσοδα 90.144€. 
Το σύστηµα σε αυτό το έργο αποτελείται από Φωτοβολταϊκά Πάνελς της
SunPower Corporation USA, Αντιστροφείς / Inverter της  Fronius International
GmbH και Σύστηµα Ιχνηλάτησης του Ηλίου/Trackers SunCarrier µονού άξονα
της a+f GmbH.
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Παράλληλα οι απ’ευθείας σχέσεις που έχουµε αναπτύξει µε τους
κατασκευαστές των υλικών και συστηµάτων µας δίνουν την δυνατότητα να
βγαίνουµε στην αγορά µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές.
Επίσης η RenApps χαίρει της αποδοχής των µεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζών
ως µια κατασκευάστρια εταιρία, τα έργα της οποίας είναι εγγύηση για την
αποπληρωµή των δανείων των πελατών τους.
Χαρακτηριστικό της εµπειρίας και της φήµης που έχει αναπτύξει η RenApps
είναι το γεγονός, ότι Επενδυτές / Πελάτες µας εµπιστεύονται την RenApps και
για κατασκευή µεγάλων έργων. 

Σε αυτό το πλαίσιο η RenApps πρόσφατα προµήθευσε τα υλικά, κατασκεύασε
και συνέδεσε επιτυχώς στο δίκτυο της ∆ΕΗ ένα έργο 1 MWp στο Ζάππειο
Φαρσάλων. 
Στο έργο χρησιµοποιήθηκαν Panels 235 Wp της Solarworld Γερµανίας,
Inverters 17.000TL της SMA Γερµανίας, Σταθερές Βάσεις της Hilti International
Ελβετίας και εξοπλισµός Μέσης Τάσης της Schneider Electric.
Ήδη το Φ/Β αυτό πάρκο έχει αποδόσεις σε ηλεκτρική ενέργεια πέραν των
αναµενόµενων για τον ιδιοκτήτη του.

Στην καρδιά της επιτυχίας του επιχειρηµατικού σχεδίου της RenApps
βρίσκεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση του αντικειµένου της, δηλαδή το
γεγονός ότι είναι σε θέση να προσφέρει εµπεριστατωµένες λύσεις στη
σχεδίαση, την κατασκευή, την υποστήριξη και την συντήρηση φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. 

Συχνά οι επενδυτές στον τοµέα των Φωτοβολταϊκών αναφέρουν ως δυσκολία
το ότι περνούν από πολλά στάδια και διαδικασίες µέχρι να υλοποιήσουν την
επένδυση τους. Ένα πλεονέκτηµα της RenApps είναι το γεγονός ότι
καταφέρνει να «αγκαλιάσει» τους επενδυτές και να τους προσφέρει µια λύση
άµεση και σίγουρη, επεµβαίνοντας σε όλο το φάσµα των ενεργειών που
χρειάζεται να γίνουν ώστε να συνδέσουν τελικά την εγκατάσταση τους µε τη
∆ΕΗ. Η κάθετη τεχνογνωσία και η πολυετής εµπειρία των φορέων της εταιρίας
στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα είναι τα βασικά µας εχέγγυα. 

Για κάθε έργο µας ορίζουµε έναν Project Manager, ο οποίος διατηρεί την
κατάλληλη εποπτεία από την αρχή µέχρι το τέλος της κατασκευής και είναι
υπεύθυνος για κάθε πτυχή του έργου ώστε αυτό να παραδοθεί εντός των
προβλεπόµενων χρόνων «µε το κλειδί στο χέρι».

Στην κατασκευή των Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µας ακολουθούµε
εγχειρίδιο ποιότητας έργου πιστοποιηµένο κατά ISO και κατά τη διάρκεια της
κατασκευής τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας στην εργασία, ώστε να
αποφεύγονται ζηµιές και ατυχήµατα. 

Τέλος παρέχουµε διετή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης και 20ετές-25ετές συµβόλαιο συντήρησης, µε το οποίο
παρατείνεται η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας εάν το ζητήσει ο Επενδυτής. 

Με απλά λόγια προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις «µε το κλειδί στο χέρι»
και έργα που παράγουν «καθαρή» ενέργεια σε έναν τοµέα που δύσκολα
µπορεί κανείς να προχωρήσει ακόµα και µε την βοήθεια ειδικών.
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SUNWIND
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Οι καλύτερες εντυπώσεις και τα εγκωµιαστικά σχόλια των καλεσµένων, ήταν
αρκετά ώστε να ευχαριστήσουν τα στελέχη της SUNWIND για την προσπάθεια
και την άριστα οργανωµένη εκδήλωση εγκαινίων που διοργανώθηκε για το νέο
SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ. Τα εγκαίνια του υποκαταστήµατος
πραγµατοποιήθηκαν την Πέµπτη 22/9/2011 και ώρα 18:30 στην οδό Παύλου
Μελά 14  στον 2ο όροφο στην πόλη της ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Την εκδήλωση της SUNWIND τίµησαν µε την παρουσία τους ο
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κος Σόκουτης, ο Πρόεδρος του
Τεχνικού επιµελητηρίου ν. Κοζάνης κος Μαυροµατίδης, ο πρώην βουλευτής 
ν. Κοζάνης και ιδιοκτήτης  του τοπικού τηλεοπτικού σταθµού WEST CHANNEL
κος Παπαφιλλίπου, ο ∆ιευθυντής του πολιτικού γραφείου του βουλευτή της
πόλης κου Αθανασιάδη, η σύζυγος του Υφυπουργού Εσωτερικών κα
Σιακαβάρα - Κουκουλοπούλου, τοπικοί παράγοντες της πόλης και πλήθος
πελατών από την τοπική κοινωνία (ευχαριστούµε ιδιαίτερα την Κα Σοφία
Καλαµάρα - Παπαβασιλείου για την άριστη οργάνωση). Οι παρευρισκόµενοι
ενηµερώθηκαν από τους οµιλητές και τα εταιρικά βίντεο, µέσω µίας πλήρους
και αναλυτικής παρουσίασης για τα προϊόντα και τα έργα της SUNWIND, αλλά
και για την τρέχουσα κατάσταση και εξέλιξη των φωτοβολταϊκών επενδύσεων
σε ό,τι αφορά χρηµατοοικονοµικά, την αδειοδοτική διαδικασία και νοµική
τους κάλυψη.

Ο Πρόεδρος του Οµίλου SUNWIND στην Κοζάνη κος Αθανάσιος
Παπαβασιλείου, µε τον Αντιπεριφερειάρχη της ∆υτικής Μακεδονίας κο
Σόκουτη και δεξιά στην φωτογραφία µε τον Πρόεδρο του Τεχνικού
επιµελητηρίο ν. Κοζάνης κο Μαυροµατίδη στον χαιρετισµό που απεύθυναν.
Τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα για τις ευχές, τα εγκωµιαστικά σχόλιά τους και
την παρουσία τους στην τελετή των εγκαινίων.
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Οι οµιλίες του Γενικού ∆ιευθυντή της SUNWIND κ. Μάριου ∆ράµαλη και του
Οικονοµικού ∆ιευθυντή κ. Κωνσταντίνου Φούντα ήταν ειλικρινείς και
διαφωτιστικές για τους ακροατές. Επιπλέον η προσφορά που ανακοίνωσαν για
τις οικιακές στέγες ισχύος 10 kwp µε 19.900 ευρώ, αλλά και τις  αγροτικές
εκτάσεις ιδιωτών “επί γης” µε 189.000 ευρώ, τις λεγόµενες «λύσεις µε το
κλειδί στο χέρι», έκαναν τους παρευρισκόµενους ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς
πρόκειται για οικονοµικές προσφορές µε ποιοτικά χαρακτηριστικα. Η εταιρία
αντιλαµβανόµενη τη δύσκολη συγκυρία για όλους αφουγκράζεται τις ανάγκες
των πελατών της και δίνει λύσεις τιµής και χρηµατοδότησης.

Επιπλέον η οικογένεια  Αθανάσιου Παπαβασιλείου και Σοφίας Καλαµάρα-
Παπαβασιλείου παρουσίασε την επόµενη γενιά που θα ασχοληθεί µε την
εταιρία SUNWIND: την κ. Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου- Μηχανικό ∆ιοίκησης
και το σύζυγό της κ. Αναστασιάδη ∆ηµήτρη- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό οι οποίοι
και θα αναλάβουν ενεργή δράση µε την αρωγή και καθοδήγηση των
παραπάνω.  

Ο κ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου
Πρόεδρος του Οµίλου SUNWIND
στην Κοζάνη και δεξιά η κ.
Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου-
Μηχανικός ∆ιοίκησης µε το σύζυγός
της κ. Αναστασιάδη ∆ηµήτρη-
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Στα πλαίσια των εγκαινίων
ακολούθησε δεξίωση στο χώρο, την
οποία τίµησαν µε την παρουσία
τους πολίτες του Νοµού Κοζάνης.

Η εταιρία ευχαριστεί ιδιαίτερα τους τηλεοπτικούς σταθµούς WEST CHANELL
και FLASH TV, που κάλυψαν την τελετή εγκαινίων και τη συµµετοχή της
εταιρίας στην έκθεση.

Συνέντευξη στο WEST CHANELL για
τους στόχους της παρουσίας του
SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ του
Γενικού ∆ιευθυντή της SUNWIND
Κου Μάριου ∆ράµαλη.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
°π√ƒ∆∞∑∂π 30 Ãƒ√¡π∞ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∫∞π

∂°∫∞π¡π∞∑∂π ∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ 
SERVICE CENTER 

°π∞ ∏§π∞∫√À™ ª∂∆∞∆ƒ√¶∂π™ ¶∞°∫√™ªπø™

Υπό την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Norbert Röttgen, η SMA
Solar Technology AG γιορτάζει την 30η επέτειό της, εγκαινιάζοντας
ταυτόχρονα την κατασκευή του µεγαλύτερου Service Center ηλιακών
µετατροπέων παγκοσµίως, στη βιοµηχανική περιοχή Sandershäuser Berg της
Γερµανίας. Την άνοιξη του 2012, η SMA θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες
εξυπηρέτησής της σε ένα νέο κτίριο 24.000 τ.µ., µε σκοπό την περαιτέρω
εξέλιξη των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πελάτες της ανά τον κόσµο.

Από την ίδρυσή της το 1981, η SMA έχει εξελιχθεί από µια µικρή γερµανική
τεχνική εταιρία συστηµάτων ελέγχου, στον ηγέτη της παγκόσµιας αγοράς
ηλιακών µετατροπέων. Καθ’ όλο αυτό το διάστηµα, η SMA έχει
επανειληµµένως θέσει τα πρότυπα στον τοµέα των φωτοβολταϊκών και έχει
συµβάλει καθοριστικά στην εξάπλωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
«Το όραµα των ιδρυτών της εταιρίας, για µία 100% αποκεντρωµένη παροχή
ανανεώσιµης ενέργειας είναι αυτό που οδηγεί µπροστά την SMA µέχρι και
σήµερα. Τα δεδοµένα στην αγορά ενέργειας διεθνώς έχουν αλλάξει ριζικά και
θα ωφελήσουν την εταιρεία µακροπρόθεσµα» , δήλωσε ο Pierre-Pascal
Urbon, Chief Executive Officer και Chief Financial Officer της SMA. Ένα από τα
πιο σηµαντικά θέµατα στον τοµέα της παροχής ενέργειας είναι η ενσωµάτωση
των συνεχώς αυξανόµενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στο δίκτυο. Ως διαχειριστές έξυπνων εγκαταστάσεων και
δικτύων, οι λύσεις της SMA συµβάλλουν σηµαντικά στην επίλυση αυτών των
ζητηµάτων. «Η SMA είναι έτοιµη να συµβάλει στη διαµόρφωση της αλλαγής
στην παροχή ενέργειας ανά τον κόσµο, ως µία παγκόσµια εταιρία διαχείρισης
ενέργειας», συνεχίζει ο Urbon.

Στο πλαίσιο αυτό, η SMA ενισχύει ακόµα περισσότερο την εξειδίκευση των
υπηρεσιών της και κατασκευάζει το µεγαλύτερο Service Center για ηλιακούς
µετατροπείς παγκοσµίως, στη βιοµηχανική περιοχή Sandershäuser Berg της
Γερµανίας. Χαιρετισµό στα εγκαίνια απηύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Norbert Röttgen. Από την άνοιξη του 2012, συσκευές αντικατάστασης από όλο
τον κόσµο θα εξετάζονται, θα δοκιµάζονται και θα επισκευάζονται στο νέο
κτίριο, µεγέθους 24.000 τ.µ.. Η SMA διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο από 85
σηµεία παροχής υπηρεσιών σε 19 χώρες. Με το νέο υπερσύγχρονο κέντρο, 
η εταιρία θα βελτιστοποιήσει ακόµη περισσότερο τις διαδικασίες
εξυπηρέτησης πελατών, στοχεύοντας στην εξασφάλιση και στη διατήρηση
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε άµεσους χρόνους ανταπόκρισης, παρά τη
συνεχώς αυξανόµενη προµήθεια µετατροπέων στην αγορά. «Το νέο Service
Center στο Sandershäuser Berg θα παρέχει την ιδανική υποδοµή, που θα µας
επιτρέψει να επιτύχουµε περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά στην ταχύτητα,
στην ποιότητα και στο κόστος», τονίζει ο Souleymane Niang, Executive Vice
President of Service της SMA..
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Το νέο Service Center έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει
βέλτιστη λειτουργικότητα, µε επίκεντρο πάντα την αποτελεσµατική χρήση
ενέργειας. Γι αυτό το σκοπό, θα κατασκευαστεί ένα πλήρως µονωµένο
περίβληµα µε ξύλινο σκελετό, το οποίο θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική
ανάκτηση θερµότητας ενώ θα αξιοποιεί την περισσευούµενη από την
παραγωγή θερµότητα. Επιπλέον, στην οροφή του κτιρίου θα τοποθετηθεί
φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 1 Megawatt.   

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

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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ABB - ALFA ENERGY - ΚΡΥΠΤΟ ΑΕ - BIOENERGY - ELVIAL - NANODOMI® - FISCHER - ΚΕΒΕ - NEON ENERGY
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG - SP CLEANER ΕΠΕ - VERPAN  ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. - ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
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Η κλιµατική αλλαγή και η µείωση των ενεργειακών αποθεµατικών αποτελούν
τις µεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής µας. Ταυτόχρονα ολοένα και
περισσότερες χώρες δεν είναι ενεργειακά αυτόνοµες (στην Ε.Ε. για
παράδειγµα το 50% της  ενέργειας που καταναλώνεται σήµερα εισάγεται από
τρίτες χώρες και αναµένεται ότι το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 70% µέχρι το
2030).  Έτσι, η αποδοτική και αειφόρος χρήση κάθε µορφής ενέργειας είναι
ήδη µια επείγουσα ανάγκη.

Μετά τους τοµείς των µεταφορών και της παραγωγής ενέργειας, αυτός των
κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί τον τρίτο σε σειρά πλέον ενεργοβόρο
τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η θέρµανση, η ψύξη και ο φωτισµός
σε οικίες και κτίρια αντιπροσωπεύουν το θηριώδες ποσοστό του 40% της
ενέργειας που καταναλώνεται σήµερα στα ανεπτυγµένα κράτη.   

Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων µε στόχο τη
µείωση αυτού του ποσοστού αποτελεί για την Ε.Ε. πρωταρχικό στόχο, όπως
αυτός εκφράζεται µε την κοινοτική οδηγία (2002/91/EC) που αφορά στην
ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Ο κύριος στόχος της οδηγίας αυτής είναι η
έκδοση ενός ενεργειακού πιστοποιητικού για κάθε κτίριο το οποίο θα αναλύει
λεπτοµερώς την ενεργειακή κατανάλωσή του, αλλά και τις βελτιώσεις που
µπορεί να επιδέχεται. Στην προσπάθεια να τεθεί η οδηγία σε εφαρµογή, ένας
σηµαντικός αριθµός νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων έχει εκδοθεί, όπως για
παράδειγµα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 και το Γερµανικό Πρότυπο DIN V
18599

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας µιας κτιριακής εγκατάστασης
σηµαίνει:
– Να χρησιµοποιούµε ενέργεια όταν αυτό πραγµατικά απαιτείται
– Να χρησιµοποιούµε τα ποσά ενέργειας που χρειαζόµαστε
– Να χρησιµοποιούµε την ενέργεια µε το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 

αποδοτικότητας που µπορούµε να εξασφαλίσουµε 

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ABB
Ενεργειακή αποδοτικότητα µε το σύστηµα ABB i-bus®KNX

ABB

Η ΑΒΒ έχει φωτίσει το λαµπρότερο και πλέον σύγχρονο κτίριο στο Abu Dhabi, το Yas
Marina Hotel, µε το σύστηµα ABB i-bus® KNX.
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Ο κεντρικός ρόλος του ευφυούς συστήµατος ελέγχου µιας κτιριακής
εγκατάστασης
Η χρήση του ευφυούς συστήµατος ABB i-bus® KNX εξασφαλίζει τον έλεγχο
της ψύξης και θέρµανσης, του φωτισµού, των µηχανισµών σκίασης και
αερισµού αλλά και άλλων εφαρµογών µιας κτιριακής εγκατάστασης,
συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και
εξασφαλίζοντας διψήφια ποσοστά εξοικονόµησης.  Με τον τρόπο αυτό,
παρέχεται στον τελικό χρήστη υψηλός βαθµός απόδοσης της επένδυσης και
άλλα πλεονεκτήµατα, όπως µεγάλη ευελιξία κατά το σχεδιασµό και τη χρήση,
άνεση, εργονοµία, ιδιαίτερη αισθητική και αρχιτεκτονική.

Το Ινστιτούτο Κτιριακών και Ενεργειακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Εφαρµοσµένων Επιστηµών Biberach της Γερµανίας, µε µακρά εξειδίκευση
στον αυτοµατισµό κτιρίων, διεξήγαγε το 2008 µια έρευνα µε τίτλο “Το
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας µε τη χρήση σύγχρονων τεχνικών
ηλεκτρικής εγκατάστασης”.

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που εξετάζονται στη µελέτη γίνεται
σαφές ότι η εξοικονόµηση επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός κεντρικού
συστήµατος ελέγχου ή ενός συστήµατος bus. Ευφυή συστήµατα, όπως το ABB
i-bus® KNX, συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιρίων.

Αποτελέσµατα της µελέτης
Από τις πηγές της µελέτης προκύπτει εµφανώς ένα σηµαντικό δυναµικό
βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και µείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας µε τη χρήση σύγχρονων συστηµάτων ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.

Κατά µέσο όρο, οι δυνατότητες εξοικονόµησης για καθεµία από τις παρακάτω
περιπτώσεις είναι:
Ανεξάρτητος έλεγχος θερµοκρασίας ανά δωµάτιο ~ 14 - 25%
Αυτόµατος έλεγχος ψύξης / θέρµανσης ~ 07 - 17 %
Έλεγχος µηχανισµών σκίασης (ρολά, τέντες κλπ.) ~ 09 - 32%
Έλεγχος φωτισµού ~ 25 - 58%
Έλεγχος αερισµού ~ 20 - 45%

Συνολικά, κατά µέσο όρο, η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται
κυµαίνεται µεταξύ 11 - 31 %.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα
κτιρίων µε τη χρήση του συστήµατος ABB i-bus® KNX είναι διαθέσιµες από
την ΑΒΒ.

Οθόνη Comfort Touch Eπίτοιχος διακόπτης µε οθόνη
σειράς priON
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Εχοντας καταγράψει µία πετυχηµένη πορεία στο πέρασµα του χρόνου,
σήµερα ο όµιλος ALFA έχει καθιερωθεί ως δηµιουργός πρωτοποριακών
προϊόντων αλουµινίου και µε την ALFA ENERGY παρουσιάζει τα συστήµατα που
απευθύνονται στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και σκοπό
έχουν να δώσουν µία ολοκληρωµένη λύση για την στήριξη
φωτοβολταϊκων(Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, βιοµηχανικές στέγες,
κεραµοσκεπές καθώς  και στέγες  κατοικιών.

Τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί για την στατική
τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1,2-3,2-4) , τον
Ευρωκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES, DD ENV 1991 1-1) και του
ισχύοντος  Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ 2000). Επιπλέον
τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν πιστοποιηθεί σε εργαστήριο µε
πραγµατικές συνθήκες όπου επαληθέυτηκε ο σχεδιασµός τους και η στατική
τους επάρκεια από την TUV Rheinland.

Η παραγωγή των προφίλ αλλά και όλων των απαραιτήτων εξαρτηµάτων,γίνεται
εντός της ALFA από ειδικό κράµα αλουµινίου του οποίου η χηµική σύσταση
έχει υποδειχθεί από την εταιρία. Όλες οι διαδικασίες σχεδιασµού και
παραγωγής των προϊόντων γίνονται µε πιστοποιήσεις από τους αρµόδιους
φορείς (ΕΝ ISO:2008), (ΕΝ ISO 14001:2004) και απευθύνονται στη διεθνή και
εγχώρια αγορά.

ALFA ENERGY
Νέα προϊόντα

ALFA ENERGY
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Η ALFA ακολουθώντας πιστά και αφοσιώµενα τον στόχο της, που
δεν είναι παρά η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών
των πελατών της, συνεχίζει καθηµερινά να επενδύει στον
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την δηµιουργία νέων προϊόντων.
Έτσι και στον τοµέα των συστηµάτων βάσεων στήριξης
φωτοβολταϊκών η ALFA ENERGY παρουσίασε στην 6η ∆ιεθνή
Έκθεση ENERGY – PHOTOVOLTAIC 2011 που πραγµατοποιήθηκε
στο εκθεσιακό κέντρο  METROPOLITAN EXPO, δύο νέα
πολυαναµενόµενα, από την αγορά, προϊόντα.
Την µονοπάσαλη βάση στήριξη φωτοβολταϊκών η οποία είναι
εξίσου αξιόπιστη για την κατασκεύη της και ταυτόχρονα χάρη
στην ευκολία της συναρµολόγησής της, ελαχιστοποιεί τον χρόνο
εγκατάστασης της για τον κατασκευαστή,επιτυγχάνοντας ετσι
και µείωση στο κοστολόγιο.

Τέλος, και η παρουσίαση της πέργκολας φάνηκε να κέντρισε το
ενδιαφέρον των επισκεπτών. Πρόκειται  για ένα νέο µοντέλο
πέργκολας αλουµινίου ειδικά σχεδιασµένο και µελετηµένο να
δέχεται Φ/Β πλαίσια. Η πέργκολα µπορεί να έχει εφαρµογή και
ως στέγαστρο ή ακόµα και ως  χώρος στάθµευσης λόγω του
ειδικού σχεδιασµού του που δηµιουργεί  απόλυτη στεγανότητα.
Αρκεί πάντα να πληρεί τους πολεοδοµικούς όρους για να
εγκατασταθεί ως οικιακό σύστηµα.

H ALFA προχωρά ένα ακόµα βήµα στο πολύ σηµαντικό κοµµάτι
των πιστοποιήσεων που από την αρχή αποτελεί  το µεγαλύτερο
µέληµα των συστηµάτων ΑLFA ENERGY. Προσφέρει και
πιστοποιεί την ασφάλεια της κατασκευή µε  στατική µελέτη
βασισµένη σε πεπερασµένα στοιχεία από ειδική οµάδα
µελετητών.

Τα συστήµατα ALFA ENERGY, έχουν καταφέρει µέσα σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα να κερδίσουν την εµπιστοσύνη της
αγοράς. Προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα µε την
περιοχή τοποθέτησης καθως ανταποκρίνονται πλήρως στις
καταπονήσεις. Ίδιο βάρος Φ/Β,ανεµοπίεση,χιονόπτωση,
σεισµικότητα και έχουν και 25 ετή εγγύηση είναι
χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την ποιότητα των
προϊόντων και θεωρούνται πλέον ανταγωνιστικά στο κοινό.
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Η εταιρία Κρυπτο ΑΕ µπαίνει δυναµικά στην αγορά των Φωτοβολταϊκών panels
και inverters, δηµιουργώντας πανελλαδικό δίκτυο στη χονδρική πώληση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ήδη η εταιρία έχει ξεκινήσει στρατηγικές
συνεργασίες µε τις εταιρίες S-Energy, Siliken, CSG στα πλαίσια, καθώς και
Kostal, SMA στους αντιστροφείς και Schletter στις βάσεις στήριξης, οι οποίες
κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά παγκοσµίως. 

Στόχος της Κρυπτο ΑΕ είναι η χονδρική διάθεση πλαισίων και αντιστροφέων,
αξιοποιώντας την πολυετή υποδοµή, εµπειρία και τεχνογνωσία των
συνεργατών της, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της. 
Το στρατηγικό πλάνο της εταιρίας είναι η διάθεση ευρωπαϊκών, κορεάτικων
και κινέζικων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, καλύπτοντας πλήρως µε αυτόν τον
τρόπο τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών µας. 

Κύρια προτεραιότητα  της Κρυπτο ΑΕ είναι η ανάπτυξη δηµιουργικών λύσεων
µε στόχο τη βέλτιστη εξοικονόµηση ενέργειας, τόσο σε ελληνική όσο και σε
ξένη αγορά. 

Η εταιρία αντιµετωπίζει ως πρόκληση τις αντίξοες υπάρχουσες οικονοµικές
συνθήκες, και µέσα από τις συνεργασίες µας κάνουµε πραγµατικότητα το
όραµα της πράσινης ανάπτυξης, τελειοποιώντας την ποιότητα των υπηρεσιών
µας. 

ΚΡΥΠΤΟ ΑΕ
Νέο πανελλαδικό δίκτυο στη χονδρική πώληση Φ/Β

ΚΡΥΠΤΟ ΑΕ
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Μια Πολυεθνική Βορειο-Αµερικάνικη Εταιρία, η Bioenergy, η οποία έχει εγκατασταθεί
στην Ελλάδα µε όλο το δυναµικό της για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
• Η εταιρία που έχει την εµπορευµατοποίηση στην Ελλάδα για τα 

φωτοβολταϊκά προϊόντα της, παρουσιάζει τώρα τις υπόλοιπες ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας: αιολική ενέργεια, ηλιοθερµική ενέργεια, γεωθερµική 
ενέργεια και βιοµάζα.

• Αξιοποιώντας την ευκαιρία από την συµµετοχή της στην εµπορική έκθεση, η 
εταιρία λάνσαρε στην Ευρώπη την νέα γραµµή των ηλεκτρικών οχηµάτων.

• Είναι µέρος των δραστηριοτήτων του Οµίλου ERPASA, µε ετήσιο κύκλο 
εργασιών πάνω από 1.300 εκατ. ευρώ και µε γραφεία σε 11 χώρες.

Η Εταιρία ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας Bioenergy, είναι µια µοναδική
πολυεθνική εταιρία µε το δικό της εµπορικό σήµα, το οποίο προσφέρει όλες
τις πηγές ανανεώσιµων ενέργειας και ειδικεύεται σε µεγάλες εγκαταστάσεις.
Τώρα µπαίνει στην αγορά των µικρών και µεσαίων οικιακών εγκαταστάσεων.
Οι πωλήσεις θα πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα σε 11 χώρες.
Ο τοµέας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, όπως και στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελείται από µικρές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και συνήθως ειδικεύονται σε ένα µόνο
τύπο ενέργειας, ως επί το πλείστον φωτοβολταϊκών ή ηλιακής θερµικής ενέργειας.

Η Bioenergy έχει ταυτιστεί µε την υπάρχουσα εξειδικευµένη αγορά που
στερείται µια παγκόσµια εταιρία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που θα
µπορούσαν να προσφέρουν όλα τα είδη ενέργειας, µε την εγγύηση της µιας
µεγάλης πολυεθνικής µάρκας.
Η δυνατότητα διαφόρων επιχειρηµατικών τοµέων που ειδικεύεται σε κάθε
είδος ενέργειας, προστατεύει το σήµα από τις αλλαγές της νοµοθεσίας σε
διάφορες επιχορηγήσεις και δηµόσια βοήθεια για την κάθε πηγή ενέργειας.
Γίνεται θεµελιώδης για διεθνή επέκταση και διαφοροποιεί την επιχείρησή σας
µε το να µην στηρίζεται σε µια πηγή ενέργειας µόνο.
Η σύγχρονη τάση στην κατανάλωση ανανεώσιµης ενέργειας παρουσιάζει µια
αύξηση της ζήτησης για µικρές ή µεσαίου µεγέθους εγχώριες εγκαταστάσεις, που
σηµαίνει το άνοιγµα των δυνατοτήτων της αγοράς για αυτές τις µορφές ενέργειας.

Ηλεκτρικά Οχήµατα
Αξιοποιώντας την ευκαιρία µε την συµµετοχής της στην εµπορική έκθεση του
Metropolitan Expo που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 28/09/11 - 02/10/11, η
Bioenergy παρουσίασε στην Ευρώπη την νέα γραµµή των ηλεκτρικών οχηµάτων.
Η εταιρία δεσµεύεται στον τοµέα που παρουσιάζει υψηλή ανταγωνιστικότητα
στις αστικές αγορές, χάρη στο χαµηλό κόστος του, την έλλειψη της ρύπανσης
και της έκθεσης σε θόρυβο, ενώ η µέση κατανάλωση του είναι στα 50 λεπτά
ανά κάθε 100 km.

Όµιλος ERPASA
Η συµβουλευτική εταιρία ERPASA Consulting αποτελεί µέρος του Επιχειρηµατικού
Οµίλου ERPASA που είναι παρούσα σε διάφορους τοµείς όπως η ναυτιλία, διαχείριση
λιµένων, τα ναυπηγεία, τη γεωργία, τη δασοκοµία και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Έχει γραφεία  στις ΗΠΑ, την Κολοµβία, την Κίνα, την Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία,
τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Αυστραλία και την Ισπανία µε ένα
παγκόσµιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.300 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο έτος.

BIOENERGY

BIOENERGY
Μια πολυεθνική Βορειο-Αµερικάνικη εταιρία
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Τέλεια θερµοµόνωση µε µοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασµό.

Η ELVIAL, πιστή στην φιλοσοφία της καινοτοµίας, έχει επιτύχει µετά από συνεχείς
έρευνες, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο και τελειοποιηµένο θερµοµονωτικό κουτί
ρολού µε άριστο φινίρισµα, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
εξοικονόµησης ενέργειας (Συντελεστής θερµοπερατότητας Usb= 2,1 W/m2*k). 

Το νέο θερµοµονωτικό κουτί ρολού EL 9000 της ELVIAL αποτελεί ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό, υψηλής αισθητικής και προηγµένο κουτί ρολού µε
θερµοδιακοπτόµενα πλαϊνά.

Το κουτί ρολού διατίθεται σε ίσια γραµµή και είναι ιδανικό για όλες τις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Η εξωτερική φάσα καλύπτει όλη τη µπροστινή επιφάνεια
του κουτιού, δίνοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσµα καθώς δεν είναι εµφανής η
σύνδεση των προφίλ αλουµινίου. Επιπλέον, οι µικρές εξωτερικές διαστάσεις του
κουτιού (180 X 200 mm) προσφέρουν µεγαλύτερη επιφάνεια υάλωσης στο κούφωµα.

Το νέο κουτί ρολού έχει την ιδιαιτερότητα να παρουσιάζει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
κοστολόγιο καθώς ο τρόπος κατασκευής είναι εύκολος και η θερµοµόνωση
επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση δεύτερης εσωτερικής φάσας και χωρίς τη κατασκευή
και τοποθέτηση επιπρόσθετου κουτιού. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο χρόνος κατασκευής
και επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. 

Επιπλέον, πρόκειται για το µοναδικό σύστηµα ρολού µε 3 επιλογές κίνησης: µε τη
χρήση ιµάντα, µανιβέλας ή ηλεκτρικού µοτέρ. 

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

ELVIAL

ELVIAL
Θερµοµονωτικό κουτί ρολού EL 9000 Rolling Shutters
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Η NanoDomi®, πρωτοπόρος εταιρία στις νέες τεχνολογίες ανανεώσιµων
πηγών ενεργείας, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά την εναλλακτική
αντιστροφέων για διασυνδεδεµένα συστήµατα, τις σειρές EverSol TL και
EverSol TLC της EverSolar. Η NanoDomi επέλεξε τους µετατροπείς της
EverSolar ως ένα από τα βασικά της προϊόντα του καταλόγου της λόγω της
άριστης ποιότητας και της εξαιρετικής τιµής των προϊόντων της. Παράλληλα, η
NanoDomi θα αναλάβει και την τεχνική εξυπηρέτηση στην Ελλάδα.

H Jiangsu Ever-solar New Energy Co., Ltd, είναι µια
υψηλής τεχνολογίας εταιρία που ειδικεύεται στην
έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση
ηλιακών αντιστροφέων. Οι εφευρέσεις της είναι βαθειά
καινοτόµες και προστατεύονται ως πνευµατική
ιδιοκτησία. Με πολύ υψηλή απόδοση έως και 97.6%, οι
αντιστροφείς της EverSolar ηγούνται της ασιατικής
αγοράς και ανέρχονται ταχύτατα στον υπόλοιπο κόσµο
κερδίζοντας όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της παγκόσµιας
αγοράς. Το ευρύ φάσµα εφαρµογών των αντιστροφέων
EverSolar περιλαµβάνει οικιακές επαγγελµατικές και
βιοµηχανικές στέγες (διασυνδεδεµένες ή µη), ηλιακά
πάρκα και άλλα. 

Η EverSolar απασχολεί περισσότερους από 60
επιστήµονες στο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, και
κατέχει 28 κατοχυρωµένες πατέντες, 9 εκ των οποίων
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων. Έχουν ήδη λάβει
13 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και 1 δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας λογισµικού. Έχουν ήδη
ολοκληρώσει καταχωρίσεις εµπορικού σήµατος σε 12
περιοχές της Αµερικής, της Αυστραλίας και της Ασίας.
Επιβεβαιωµένα από το Arsenal laboratory στην Αυστρία
το 2009, ο µέγιστος βαθµός απόδοσης µετατροπής των
προϊόντων της EverSolar ήταν 97,6%, ο ευρωπαϊκός
βαθµός απόδοσης ήταν 97,1%, η απόδοση MPPT ήταν
99,5%, και στους µετατροπείς EverSolar χορηγήθηκε  το
πιστοποιητικό δοκιµών από το Arsenal laboratory.
Εκτός αυτού, είναι ένας από τους πρώτους
κατασκευαστές στους οποίους έχει χορηγηθεί
πιστοποιητικό για το πρότυπο IEC / EN 62109-1 της VDE.
Αυτό είναι το νέο πιστοποιητικό VDE επικεντρωµένο στην
βιοµηχανία φωτοβολταϊκών αντιστροφέων. Εξάλλου,
εξασφάλισε πιστοποίηση  VDE και για το εργαστήριο
έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό το πιστοποιητικό δείχνει
ότι το εργαστήριό της πληροί τις απαιτήσεις δοκιµών του
IEC62109-1. Οι µετατροπείς της EverSolar έλαβαν VDE-
GS, VDE 0126-1-1, G83, SAA, SGS, ISO9001: 2008 και
CQC.

NANODOMI®
Μετατροπέας EverSolar

NANODOMI®
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H EverSolar, πρωτοπόρος στον κλάδο της φωτοβολταϊκής βιοµηχανίας της
Κίνας, έθεσε τον Ιούλιο του 2011 ένα ακόµη ορόσηµο. Τα αποτελέσµατα των
συγκριτικών δοκιµών του αντιστροφέα TL4600 της Jiangsu Ever-Solar New
Energy Co, Ltd (EverSolar), σε έρευνα του Γερµανικού περιοδικού Photon, τον
κατατάσσουν πρώτο στην Ασία. Για τους µετατροπείς µε ονοµαστική ισχύ DC
µικρότερη από 8 kW, ο EverSolar TL4600 ξεπέρασε ακοµα και τον  πρώτο στον
κόσµο  SMA SUNNYBOY5000TL-20 (PHOTON Profi, Απρίλιος 2009) περίπου
κατά 1% σε απόδοση. Το Photon θεωρείται ως το εγκυρότερο ανεξάρτητο
περιοδικό στην παγκόσµια βιοµηχανία φωτοβολταϊκών. Η µέγιστη απόδοση
του TL4600 µετρήθηκε έως  και 97,6%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση MPPT εως
και 99%. Όπως σχολίασε το PHOTON, τα εξαιρετικά αποτελέσµατα της
EverSolar υπερέβησαν το σύνολο των αντιστροφέων µικρής ισχύος που είχαν
δοκιµαστεί έως τότε.

Αυτά τα αποτελέσµατα συγκλόνισαν την παγκόσµια αγορά και η προσοχή της
παγκόσµιας βιοµηχανίας φωτοβολταϊκών επικεντρώθηκε στην κινεζική
επιχείρηση EverSolar, καθώς ένα προϊόν «Made in China» κέρδισε την µάχη
της ποιότητας. Ένα άρθρο αφιερωµένο στους υψηλής ποιότητας αντιστροφείς
της EverSolar - " High Efficiency Inverter, with Accurate MPP Tracking " έχει
αναγγελθεί για την έβδοµη έκδοση του Photon 2011.
Όλα τα µέλη της NanoDomi δίνουµε πολύ µεγάλη προσοχή στην ποιότητα των
προϊόντων που διανέµουµε στους πελάτες µας, η οποία µας δίνει τη
δυνατότητα να βελτιώνονται οι υπηρεσίες µας συνεχώς. 
Συνοπτικά οι inverter  της EverSolar παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• Μέγιστη απόδοση 98% (MPPT 99,5%)
• Μεγάλο εύρος DC τάσης εισόδου και τάσεων MPPT 
• Προστασία και ανθεκτικότητα µε IP 65
• Εξελιγµένο σύστηµα ανίχνευσης σφαλµάτων
• Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη 

οθόνη LCD σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
• Ποιοτικός έλεγχος κάθε συσκευής που παραδίδεται στον πελάτη
• Υψηλή αξιοπιστία 
• After sales service, µε αντικατάσταση συσκευής εντός 24ωρών εντός 

εγγύησης
• 5ετή εγγύηση µε δυνατότητα επέκτασης
• Χαµηλή τιµή

Στην Ελλάδα, ο στόχος µας είναι µέσα στα δύο επόµενα χρόνια η συνεργασία
NanoDomi - EverSolar να εδραιωθεί στην αγορά ως µια καινούρια εναλλακτική
λύση ποιότητας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η EverSolar να καταξιωθεί -και
στην Ελλάδα- ως µια εταιρία που προσφέρει εκτός από ποιοτικά προϊόντα,
συµφέρουσες τιµές για το αγοραστικό κοινό, καθώς  και διαρκή και  υψηλού
επιπέδου τεχνική υποστήριξη. 
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Οι τέντες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σκιά το καλοκαίρι, αλλά είναι
εκτεθειµένες σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες όλο το χρόνο. To πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13561 παρέχει τις προδιαγραφές για την κατασκευή, την πώληση και
την στήριξη των τεντών. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του προτύπου, η
fischer, ως ειδικός στην στήριξη, προσφέρει εύκολο στην εγκατάσταση
σύστηµα, που το συνιστούν κορυφαίοι κατασκευαστές τεντών. Το fischer
Thermax έχει σχεδιαστεί για την στήριξη τεντών σε τοιχοποιία ή οροφές µε
εξωτερική θερµοµόνωση και αεριζόµενα κτηριακά κελύφη. Το σύστηµα είναι
κατάλληλο για όλα τα οικοδοµικά υλικά της αγοράς και µπορεί επίσης να
τοποθετηθεί σε ανώµαλες επιφάνειες.

Οι τέντες συνήθως τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους ή οροφές αφού
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου. Όταν οι τέντες στερεώνονται σε
τοιχοποιία χωρίς εξωτερική θερµοµόνωση συνήθως δεν υπάρχει πρόβληµα.
Πλέον όλο και περισσότερα κτηριακά κελύφη κατασκευάζονται µε εξωτερική
θερµοµόνωση. Επειδή τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης συνήθως δεν
µπορούν να φέρουν µεγάλα στατικά φορτία, οι τέντες στηρίζονται µε
µεταλλικά αγκύρια ή προβόλους ή µε ξύλινες ή πλαστικές ειδικές
κατασκευές.

FISCHER
Ζέστη στο εσωτερικό - κρύο στο εξωτερικό
Fischer Thermax: σύστηµα στερέωσης για βραχίονες τεντών

FISCHER
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Υπήρχαν δύο µεγάλα προβλήµατα µε αυτές τις χρονοβόρες και δύσκολες
λύσεις. Η στήριξη µε µεταλλικά αγκύρια ή προβόλους δηµιουργεί
θερµογέφυρες που έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια θερµότητας και
µπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη µούχλας στο εσωτερικό της
τοιχοποιίας.
To σύστηµα στερέωσης fischer Thermax µπορεί να εγκατασταθεί σε
τοιχοποιία µε εξωτερική θερµοµόνωση µε πάχος από 60 έως 180 mm - µε
πολύ χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Αυτό έχει επιτευχθεί µε
ειδικό κώνο από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού (GRP). 
Ο θερµοµονωτικός πολύ-λειτουργικός κώνος συνδέει την γαλβανισµένη ντίζα
για την στερέωση στην τοιχοποιία και την ανοξείδωτη ντίζα για τη στερέωση
του βραχίονα στήριξης της τέντας.

Το σετ περιλαµβάνει γαλβανισµένες ντίζες µε (M12 ή M16), ειδικές σίτες
(διαµέτρου 16 mm ή 20 mm) για τοποθέτηση σε τοιχοποιία µε τούβλα ή
τούβλα κοιλότητα, ανοξείδωτη ντίζα, ροδέλα και παξιµάδι. Οι γαλβανισµένες
ντίζες στερεώνονται µόνιµα στο δοµικό υλικό µε χηµικό βύσµα το γνωστό
fischer FIS V 360 S.

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου Fischer. 
Ο όµιλος εταιριών fischer περιλαµβάνει 35 επιχειρήσεις, µε µονάδες
παραγωγής στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γερµανία, την Ιταλία, την
Τσεχία και τις ΗΠΑ. Το 2010, ο όµιλος είναι 3.800 εργαζόµενους και
ενοποιηµένες πωλήσεις 582 εκατ. ευρώ.

Ο όµιλος εταιριών fischer έχει τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς:
• συστήµατα στερέωσης (παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της 

µηχανικής άγκυρα: νάιλον βύσµατα, µηχανικά αγκύρια, χηµικά αγκύρια 
χηµικά, βίδες, αφρούς-στεγανωτικά υλικά-κόλλες, SaMontec, ACT, EWI 
(στηρίγµατα θερµοµονώσεων), e-fix (ηλεκτρολογικά στηρίγµατα), τρυπάνια) 

• εξαρτήµατα αυτοκινήτων (συστήµατα αποθήκευσης για το εσωτερικό των 
αυτοκινήτων)

• fischertechnik (εξελιγµένα παιχνίδια κατασκευών) και
• fischer consulting (σύµβουλοι επιχειρήσεων).

Η συνεχής προσπάθεια για καλύτερες λύσεις, σε επίπεδο προϊόντων και
διαδικασιών, εκδηλώνεται µε αυτοπεποίθηση στο σλόγκαν της εταιρίας: 
«Αν ψάχνετε για την καινοτοµία, θα βρείτε την fischer».

FISCHER
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Το Σύστηµα ∆όµησης ΟΡΘΟBLOCK αναφέρεται στις τοιχοποιίες των κτιρίων.
∆ίνει λύσεις σε κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας και τοιχοποιίας πλήρωσης,
όπως και σε εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες.

Είναι εναρµονισµένο µε:
• Τον Ευρωκώδικα 6 (ΕΝ 1996). Κανόνες για οπλισµένη  και άοπλη φέρουσα 

τοιχοποιία.
• Τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ 1998 – Κεφάλαιο 9). Κανόνες για κτίρια από 

τοιχοποιία σε σεισµογενείς περιοχές.
• Τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
• Τα Πρότυπα ΕΝ 771-1:2003/Α1:2005

ΕΝ 772-2:2000
ΕΝ 1745:2002

Το Σύστηµα ∆όµησης ΟΡΘΟBLOCK περιλαµβάνει:
• Οπτόπλινθους ΟΡΘΟBLOCK Κ 100, Κ 250 και Κ 300 (πάχη τοιχοποιίας 

10,25,30 cm αντίστοιχα)
• Συνδετικό κονίαµα ΟΡΘΟBLOCK λεπτής στρώσης (ελάχιστο πάχος αρµού 3 

mm)
1. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδετικό κονίαµα γενικής       

χρήσης ελαχίστου πάχους αρµού 12 mm.
2.Η εφαρµογή του κονιάµατος γίνεται µε µυστρί, ρολό, σπάτουλα ή 

εµβάπτιση του ΟΡΘΟBLOCK στο συνδετικό υλικό
• Μεταλλικά πρέκια 

Aποτελούν οριζόντια µεταλλική κατασκευή που σχεδιάστηκε ώστε να 
φέρουν επάνω τους την τοιχοποιία εσωτερικών και εξωτερικών 
ανοιγµάτων. 

• Εργαλεία κοπής των ΟΡΘΟBLOCK και εφαρµογής του κονιάµατος.
Η εταιρία διαθέτει και <<µισά>> ΟΡΘΟBLOCK για τις γωνίες και την εναλλαγή 
στρώσεων.

KEBE
Νέο σύστηµα δόµησης

KEBE
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Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις
τοιχοποιίας και οι κλιµατικές ζώνες τις οποίες καλύπτουν µε βάση τον
Κ.ΕΝ.Α.Κ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος  δόµησης ΟΡΘΟBLOCK
είναι:
• Κάλυψη στατικών και αντισεισµικών απαιτήσεων των Ευρωκωδίκων
• Κάλυψη των απαιτήσεων θερµοµόνωσης και του Κ.ΕΝ.Α.Κ.
• Πολύ µεγάλη θερµοσυσσωρευτική ικανότητα
• Μεγάλη οικονοµία σε θέρµανση και κλιµατισµό
• Ιδανικές συνθήκες υγιεινής διαβίωσης
• Πρακτικά απεριόριστη ζωή
• Οικονοµία µέχρι 40%

ΟΡΘΟBLOCK

Συνδετικό κονίαµα Εσωτερικά Εξωτερικά Uw W/m2K Κλιµατική
Ζώνη

Λεπτής
Στρώσης

Γενικής
Χρήσης

Απλό
επίχρισµα

Απλό
επίχρισµα

Θερµοσοβάς

mm mm mm mm mm

K300 3 - 20 20 - 0,329 Α,Β,Γ,∆

K300 - 12 20 20 - 0,352 Α,Β,Γ,∆

K250 3 - 20 20 - 0,396 Α,Β,Γ,∆

K250 - 12 20 20 - 0,422 Α,Β,Γ,∆

K250 3 - 20 - 20 0,345 Α,Β,Γ,∆

K250 - 12 20 - 20 0,365 Α,Β,Γ,∆

K300+EMΦΑΝΕΣ 3 - 20 - - 0,306 Α,Β,Γ,∆

K300+EMΦΑΝΕΣ - 12 20 - - 0,328 Α,Β,Γ,∆

K250+EMΦΑΝΕΣ 3 - 20 - - 0,363 Α,Β,Γ,∆

K250+EMΦΑΝΕΣ - 12 20 - - 0,385 Α,Β,Γ,∆



60 ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Η Neon Energy πρωτοπορεί εφαρµόζοντας την φιλοσοφία «think green» στον
χώρο των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε EPC Construction και Project
Development. H Neon Energy προτείνει, µελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί
Φωτοβολταϊκα Συστήµατα υψηλής ποιότητας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009
αλλά η συνολική σχετική εµπειρία της οµάδας είναι 25+ χρόνια σε
Βιοµηχανικό Αυτοµατισµό, Τεχνολογία Ενέργειας και εξειδικευµένη
τεχνολογική ανάπτυξη/κατασκευή.

Η Neon Energy αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες, από τη µελέτη, την
αδειοδότηση, τη χρηµατοδότηση µέχρι και την τελική εγκατάσταση. 
Επίσης αναλαµβάνει τη συντήρηση και την ασφάλεια φωτοβολταϊκών πάρκων,
καθώς και οικιακές και επαγγελµατικές στέγες σε όλη την Ελλάδα. 
Πρόσφατα επεκτάθηκε και στην Βουλγαρία µε έδρα στην Σόφια και σύντοµα
θα επεκταθεί στο Ντίσελντορφ, Γερµανία.

Έχοντας ως στόχο την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, αναλαµβάνει
την πλήρη ευθύνη σε όλα τα στάδια της υλοποίησης της επένδυσης και
παραδίδει το φωτοβολταϊκό σύστηµα «µε το κλειδί στο χέρι» προκειµένου να
κάνει την επένδυση µια πολύ πιο εύκολη υπόθεση χωρίς εκπλήξεις της
τελευταίας στιγµής και χωρίς καθυστερήσεις.

Η εταιρεία επιλέγει πιστοποιηµένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας από την
ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας πάντα υπόψη τη σχέση κόστους, ποιότητας και
αξιοπιστίας. Έτσι εξασφαλίζει για τον πελάτη της την µέγιστη δυνατή
απόδοση, ασφάλεια και µακροβιωσιµότητα για το φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Επιπλέον, η Neon Energy είναι η µοναδική εταιρεία µε αναπτυγµένο δίκτυο
πανελλαδικά (περιλαµβάνονται νησιά). Η Neon Energy διαθέτει άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό και στελέχη όπως µηχανικοί, µηχανολόγοι,
ηλεκτρολόγοι, σχεδιαστές, κάνοντας άριστη δουλειά.

Με πολύ σηµαντικά έργα σε µεγάλα αλλά και µικρότερα φωτοβολταϊκά
συστήµατα η Neon Energy είναι σήµερα µια από τις κορυφαίες εταιρίες του
κλάδου που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και επεκτείνει τις δραστηριότητές της
συνεχώς.

Η Neon Energy αντιµετωπίζει πάντα µε σοβαρότητα και επαγγελµατισµό κάθε
πιθανή εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος, όπως άλλωστε αρµόζει σε
µία επένδυση µε προσδοκώµενο χρόνο ζωής 25 ετών.

Η οικονοµοτεχνική µελέτη που εκπονούµε για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα,
είναι άρτια τεχνικά και επιστηµονικά τεκµηριωµένη µε στόχο πάντα την
βελτιστοποίηση της απόδοσής σας.

NEON ENERGY
Πρωτοπορεί εφαρµόζοντας την φιλοσοφία «think green»

NEON ENERGY

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ελένη Ανδριανοπούλου
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Η SMA Solar Technology AG επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της µε
ένα νέο µικρο-µετατροπέα. Ο µετατροπέας «Sunny Boy 240», o οποίος
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την περασµένη εβδοµάδα στην έκθεση Solar
Power International 2011 στο Ντάλας του Τέξας, είναι κατάλληλος για
φωτοβολταϊκά συστήµατα στέγης, ισχύος µέχρι 2 κιλοβάτ. Το προϊόν θα είναι
διαθέσιµο από τα µέσα του 2012. Με το νέο µετατροπέα, η SMA επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και στη χαµηλή κατηγορία ισχύος. Η SMA,
παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς, είναι ο µοναδικός κατασκευαστής που
προσφέρει µετατροπείς για φωτοβολταϊκά συστήµατα όλων των κατηγοριών
ισχύος, από watt µέχρι MW. 

"Με τον νέο µετατροπέα Sunny Boy 240 της εταιρίας µας, η απώλεια
ενέργειας ελαχιστοποιείται ακόµη και όταν αφορά στέγες µε εξαιρετικά
πολύπλοκη γεωµετρία», εξηγεί ο Alfred Karlstetter, Director Sales Germany
SMA Medium Power Solutions. Ο νέος µετατροπέας κατασκευάστηκε µε
στόχο να εξυπηρετήσει κυρίως την αγορά των ΗΠΑ, αλλά µπορεί φυσικά να
χρησιµοποιηθεί σε όλο τον κόσµο. Μπορεί να εφαρµοστεί σε µικρές αλλά και
σε πολύ µικρές εγκαταστάσεις, καθώς και σε εγκαταστάσεις όπου
παρατηρούνται πολύπλοκα φαινόµενα σκίασης και κτιριακής ενσωµάτωσης. 
Ο µετατροπέας Sunny Boy 240 προσφέρει αυξηµένη ευελιξία στο σχεδιασµό
εγκαταστάσεων µικρής κλίµακας στην κατηγορία ισχύος µέχρι 2 κιλοβάτ και
µπορεί να συνδυαστεί µε όλες τις άλλες συσκευές της SMA. Η υψηλή
αξιοπιστία και απόδοση, καθώς και η ελκυστική τιµή είναι τα κύρια
πλεονεκτήµατα του νέου αυτού προϊόντος. Επιπρόσθετα ο νέος µετατροπέας
της SMA διαθέτει καινοτόµο σύστηµα ασφαλείας και ευφυή πίνακα
εντοπισµού αστοχίας ενώ παράλληλα, η εγκατάστασή του είναι ιδιαίτερα
εύκολη.

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της µε νέο
µικροµετατροπέα

SMA SOLAR 
TECHNOLOGY AG

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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Η εταιρία SP Cleaner ΕΠΕ, ανταποκρινόµενη στην ανάγκη ενός εξειδικευµένου
προϊόντος για τον σωστό καθαρισµό του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, φέρνει
στην ελληνική αγορά κατ΄αποκλειστική διανοµή το πρώτο προϊόν καθαρισµού,
αποκλειστικά για φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Με το κόστος του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού να κυµαίνεται από 30.000€
έως 30.000.000€, ανάλογα µε το αν είναι οικιακό φωτοβολταϊκό σύστηµα ή
φωτοβολταϊκό πάρκο, είτε πρόκειται για εµπορία, εγκατάσταση ή ιδιοκτησία,
η αξία και εποµένως η απόδοση της επένδυσης του κάθε πελάτη, αποτελεί
ζήτηµα µείζονος σηµασίας και για εµάς αφετηρία συνεργασίας.
Η επίτευξη εξ’άλλου της µέγιστης απόδοσης είναι αυτή που επιβεβαιώνει την
επιλογή του επενδυτή τόσο ως προς την ίδια την επένδυση όσο και ως προς
την επιλογή του  κατασκευαστή,  προµηθευτή,  εγκαταστάτη,  συντηρητή.

Με σύνθεση στοχευµένη και συστατικά µε διαλυτικές ικανότητες, 
ο καθαρισµός γίνεται µε ευκολία, σεβασµό στην επένδυση του πελάτη, και
επαγγελµατικό αποτέλεσµα.

Η εφαρµογή του SP Cleaner είναι απλή, µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε
τις διαστάσεις και την προσβασιµότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων και
καθιστά την χρήση νερού µη αναγκαία εφόσον δεν χρειάζεται ξέβγαλµα.
Ο ιδιοκτήτης ενός οικιακού φωτοβολταϊκού µπορεί να ψεκάσει και έπειτα να
σκουπίσει µε µαλακό υλικό το πάνελ, παρασύροντας τους ήδη διαλυµένους
ρύπους µε ευκολία.

SP CLEANER ΕΠΕ
Yψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιµές

SP CLEANER ΕΠΕ
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Για περισσότερες πληροφορίες 

Κυριακοπούλου Ζωή 

SP Cleaner Sales Manager

Ο συντηρητής ή ιδοκτήτης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου µπορεί να αδειάσει το
περιεχόµενο σε ένα δοχείο και χρησιµοποιώντας ένα κοντάρι καθαρισµού (µε
σφουγγάρι στη µία του πλευρά και λεπίδα σιλικόνης στην άλλη) να απλώσει µε
το σφουγγάρι το SP Cleaner σε κάθε σηµείο του πάνελ και να σκουπίσει µε τη
λεπίδα σιλικόνης.

Η δράση του SP Cleaner ολοκληρώνεται σε 1-2 λεπτά, καθώς κυλά πάνω στο
πλαίσιο διαλύοντας τους ρύπους, ακόµα και τους πιο επίµονους,
ελαχιστοποιώντας έτσι άµεσα την προσπάθεια, την ασκούµενη πίεση και τον
κίνδυνο πρόκλησης φθοράς αλλά και τον χρόνο της διαδικασίας καθαρισµού.
Το SP Cleaner δηµιουργεί ένα προστατευτικό φιλµ µε σκοπό την
αποτελεσµατική δράση κατά των ρύπων. Μετά το σκούπισµα και το πέρας της
διαδικασίας, η επιφάνεια του πλαισίου µένει καθαρή, χωρίς κατάλοιπα ορατά
ή µη. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η επίτευξη απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας στο µέγιστο δυνατό βαθµό, χάρη στην απουσία επιστρώσεων
σκόνης, αλάτων ή σαπουνιού που µειώνουν σηµαντικά την απόδοση του
φωτοβολταϊκού συστήµατος.

Πέρα από τα άµεσα ορατά αποτελέσµατα ως προς την καθαριότητα των
πλαισίων και συνακόλουθα ως προς την απόδοσή τους, ταυτόχρονα ο
συντηρητής ή ιδιοκτήτης φροντίζει για την µακροζωία του φωτοβολταϊκού
εξοπλισµού, εξασφαλίζοντας µακρόπροθεσµα την καλύτερη λειτουργία του.  
Ενα λίτρο SP Cleaner αρκεί για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό 20 έως 25
τετραγωνικών µέτρων, ανάλογα µε τους ρύπους και την χρήση του προϊόντος.

Το SP Cleaner είναι πιστοποιηµένα συµβατό µε κάθε υλικό που µπορεί να
αποτελεί µέρος ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου και εποµένως και κάθε τύπο. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως το SP Cleaner, το οποίο εισάγεται από το Βέλγιο και
διανέµεται στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα, έχει ήδη κατακτήσει την
αγορά του Βελγίου ενώ σειρά έχουν η Γερµανία, Γαλλία, Ισπανία -στην οποία η
διαδικασία διανοµής έχει ήδη ξεκινήσει-, Πορτογαλία και Ινδία. 

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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VERPAN - ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτόµες λύσεις

VERPAN 
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Ήρθε για να ταράξει τα νερά!!! 

Η εταιρία VERPAN - KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. έχει κατακτήσει επάξια ένα κυρίαρχη
θέση µε την δραστηριοποίηση της  στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών
από το 1986, καλύπτοντας  έτσι ένα ευρύ φάσµα παραγωγικής αλυσίδας, µε
εξέχουσα θέση τα συνθετικά πάνελ. 

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 8.000 τ.µ. και µε µια εξοπλισµένη µονάδα, µε τα
πιο σύγχρονα µηχανήµατα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης
αγοράς µε συνέπεια και αξιοπιστία.
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Συνθετικά πάνελ κυρίας εισόδου
ABS 

Μεσόπορτες PVC (U = 1,02
W/m2xK) 

PVC πάνελ κυρίας εισόδου µε
αλουµίνιο (Renolit foil) 

Η µεγάλη ποικιλία σχεδίων που διαθέτει, οι µοντέρνοι αλλά και κλασικοί
συνδυασµοί χρωµάτων και υλικών, η άριστη ποιότητα και οι πλέον
ανταγωνιστικές τιµές της, την έχουν καθιερώσει στις καλύτερες εταιρίες του
χώρου.

Με στόχο την ικανοποίηση και την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η
VERPAN διατηρεί υψηλό το αίσθηµα ευθύνης και συνεχίζει καθηµερινά να
επενδύει σε εξοπλισµό και τεχνογνωσία, ενώ το άρτια οργανωµένο
σχεδιαστικό της τµήµα συνεχώς σχεδιάζει και παρουσιάζει νέα προϊόντα
ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.
Μετά την πολυετή πείρα στην κύρια είσοδο, παρουσιάζει την εσωτερική
πόρτα VERPAN INTERIOR. Η µοναδική αδιάβροχη πόρτα στην Ελληνική Αγορά
µε την εγγύηση VERPAN.

Λόγω της ειδικής κατασκευής µε συνθετικά (pvc υλικά) την καθιστά
κατάλληλη για χώρους µε υψηλή υγρασία (µπάνια-αποδυτήρια κλπ)
Λόγω του εξαιρετικού σχεδιασµού της είναι  κατάλληλη και για οποιοδήποτε
χώρο (σαλόνι κλπ).

Η εσωτερική πόρτα τοποθετηµένη µέσα σε καταρράκτη νερού απέδειξε
έµπρακτα την ανθεκτικότητά της σε υγρασία αλλά και την αξιοπιστία της
VERPAN.

Επισφραγίζοντας έτσι για µια ακόµη φορά τις επιλογές της, προσφέρει
προϊόντα που έχουν την µοναδική εγγύηση ποιότητας της εταιρίας VERPAN.
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ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε.
Εντυπωσιακή παρουσία στην Energy - Photovoltaic 2011

ΑΛΚΥΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε.

Η «Κ. Μπακής και Σία Ε.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Ε.Ε.» ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου του 2009 στο Πειραιά. Η ουσιαστική της
έναρξη δραστηριοτήτων ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 µε τη µεταφορά της
έδρας της στην Τρίπολη. Αντικείµενό της είναι η µελέτη, κατασκευή και
συντήρηση έργων ΑΠΕ, (κατά κύριο λόγο Φ/Β, αεροθερµία και γεωθερµία), η
εµπορία του αντίστοιχου εξοπλισµού και η µελέτη και κατασκευή κάθε είδους
τεχνικού έργου.
Στο λίγο αυτό διάστηµα δραστηριότητάς της, έχει υποβάλλει µελέτες για την
αδειοδότηση 51 Φ/Β σταθµών από 100KWp~500KWp συνολικής ισχύος 7,15MWp
και έχει κατασκευάσει έως τώρα 30 Φ/Β σταθµούς ισχύος από 10~100KWp.
Για την αρτιότερη υλοποίηση των στόχων της η «Αλκυών» έχει αναπτύξει
δίκτυο συνεργατών σε Αθήνα, Χαλκίδα, Σπάρτη, Καλαµάτα, Άργος, Ναύπλιο,
Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κύθηρα, Θεσσαλονίκη, ∆ράµα
καθώς και συνεργασίες µε επώνυµους οίκους του εξωτερικού και της Ελλάδας.

• Φωτοβολταϊκά
• Μικρά Φ/Β ( < 10KW)
Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, η επένδυση στην ενέργεια δίνει σιγουριά. 
Με χαµηλό κόστος και ανάλογα τον εξοπλισµό, η «Αλκυών» εγκαθιστά Φ/Β
σύστηµα ισχύος 10KW για την αξιοποίηση της ταράτσας, της στέγης ενός
σπιτιού αλλά και µιας επιχείρησής µε δυνατότητα δανειοδότησης έως και
100%. Εξασφαλισµένη είναι η απορρόφηση της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από το δίκτυο της ∆ΕΗ για τουλάχιστον 25 χρόνια, µε
θεσµοθετηµένη την τιµή πώλησης. 

• Μεσαία & Μεγάλα Φ/Β ( > 10KW)
Η «Αλκυών» έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την παρακολούθηση λειτουργίας Φ/Β σταθµών οποιασδήποτε ισχύος. 
Με το συντονισµό και την καθοδήγηση του διαχειριστή της, ο οποίος είναι
εγγεγραµµένος στην Γ’ τάξη του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
για τα βιοµηχανικά ενεργειακά έργα, ένα ολόκληρο επιτελείο εξειδικευµένων
επιστηµόνων εγγυάται την ποιοτικά άρτια κατασκευή και λειτουργία των
έργων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνιµοι συνεργάτες της «Αλκυών» είναι η
εταιρεία «∆έκτης Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» για θέµατα µελετών, που είναι
κάτοχος πτυχίου Ε’ τάξης για ηλεκτρολογικές & µηχανολογικές µελέτες και
πτυχίου Γ’ τάξης για ενεργειακές µελέτες και η εταιρεία «Σταύρος
Παπακυριάκος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για θέµατα ηλεκτρολογικών κατασκευών που είναι
κάτοχος ISO 9001.
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• Αεροθερµία
Η εταιρία «Αλκυών» ασχολείται µε τη µελέτη και κατασκευή ολοκληρωµένων
συστηµάτων θέρµανσης – ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,
χρησιµοποιώντας και συνδυάζοντας τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε
σκοπό την βέλτιστη σχέση απόδοσης/ κόστους και φιλικότητα προς το
περιβάλλον. Η συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη ολοκληρωµένης κάλυψης των
απαιτήσεων των εφαρµογών οδήγησε και σε εφαρµογές αντλιών θερµότητας
αέρος - νερού σε περιοχές µε ήπιες καιρικές συνθήκες µε σκοπό την βέλτιστη
ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων συνδυάζοντας τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε στόχο την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης
απόδοσης/ τιµής.
Οι αντλίες θερµότητας έχουν ιδιαίτερα οικονοµική λειτουργία, καθώς
χρησιµοποιούν την θερµική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το
θερµικό ή ψυκτικό τους έργο.

• Γεωθερµία
• Σε κτίρια
Η αβαθής γεωθερµία ανήκει στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και µε την
αξιοποίησή της σε οικιακή χρήση µπορούµε να επιτύχουµε άµεσα και
αποτελεσµατικά σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας στη θέρµανση – ψύξη
του χώρου και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Εκµεταλλευόµενοι
σύγχρονα συστήµατα και νέες τεχνολογίες αυξάνουµε τα επίπεδα διαβίωσης
µέσα στις οικίες µας και έχουµε σηµαντικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά
οφέλη. 

• Σε θερµοκήπια
Η αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερµίας έχει σηµαντικές εφαρµογές και στον
αγροτικό τοµέα και συγκεκριµένα στην θέρµανση θερµοκηπίων. Η θέρµανση
θερµοκηπίων µε χρήση της δωρεάν, διαθέσιµης και ανεξάντλητης ενέργειας
της αβαθούς γεωθερµίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα σε πολλές χώρες µε
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τους παραγωγούς.



γγρράάφφεειι ιισσττοορρίίαα

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.
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ÛÙËÓ ENERGYLAND 
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2011

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 76η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η
οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 10 έως τις 18 Σεπτεµβρίου και παρά
την οικονοµική κρίση, κατέφερε να προσελκύσει έναν ικανοποιητικό
αριθµό επισκεπτών. Με πλειάδα θεµατικών αφιερωµάτων που
κατείχε, συγκέντρωσε µικρούς και µεγάλους από την αρχή µέχρι και
την λήξη της Εκθέσεως.

Στα πλαίσια της 76ης ∆ΕΘ και αντιλαµβάνοντας την ανάγκη για
«πράσινη» δόµηση ορατή στον ορίζοντα των πολιτών, διοργανώθηκε
η ENERGYLAND µε αφιέρωµα στα Φωτοβολταϊκα, τη Γεωθερµία και τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, έτσι ώστε να ενηµερωθούν οι
επισκέπτες για τη χρησιµότητα αλλά και για τους τρόπους
εξοικονόµησης ενέργειας του «σήµερα». 

γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.



γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Οι εταιρίες που έλαβαν µέρος κέρδισαν την εµπιστοσύνη του κοινού αποδεικνύοντας ότι ο  χώρος των Α.Π.Ε
δείχνει να µην έχει πτοηθεί τόσο από την γενικότερη οικονοµική κρίση της χώρας µας.

Ένας ακόµη κλάδος και µια άλλη µορφή ‘’ενέργειας’’ που είχε εξίσου ενδιαφέρον ήταν αυτός των «Pellets».
Στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου 16 καθώς και στον εξωτερικό χώρο της εκθέσεως, πολλοί εµπορικοί
επισκέπτες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους στην νέα σχεδόν αυτή µορφή ενέργειας ή αλλιώς «βιοµάζα». 
Ως εναλλακτικό προϊόν εν συγκρίσει µε τους καυστήρες  πετρελαίου ή αερίου και µε τιµή προσιτή για όλες τις
οικογένειες, είναι πρακτικό, εύκολο στην εγκατάσταση, πολύ αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον.
Για άλλη µία χρονιά ο χώρος της εξοικονόµησης ενέργειας αποτέλεσε «πόλο έλξης» για πολλούς επισκέπτες
στη ∆ιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον αλλά και την αξιοπιστία από τις εκθέτριες
εταιρείες, ο τοµέας των Α.Π.Ε. συνεχίζει ακόµη ανοδικά την πορεία του, θέτοντας τις βάσεις για ακόµη πιο
δυναµική έκθεση στο µέλλον.

Οι εταιρίες από τον  τοµέα των Α.Π.Ε που συµµετείχαν, έθεσαν ως στόχο την την προσέλκυση των επισκεπτών
της έκθεσης. Σε αυτό συνέβαλε η δηµιουργία και αισθητική των περιπτέρων στα οποία υποδέχτηκαν τους
επισκέπτες, οι οποίοι µε τη σειρά τους ενηµερώθηκαν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. µε τα καλαίσθητα
εκθεσιακά τους περιπτερά τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι εταιρίες που τιµήθηκαν για την φετινή τους
συµµετοχή ήταν, η εταιρία TERRA VERDE, που βραβεύτηκε µε το βραβείο συµµετοχής καθώς επίσης και οι
εταιρίες CLOCK WORK, AVAND-GARDE, ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ που βραβευτήκαν µε το βραβείο κατασκευής.
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γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.

Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής έγινε
χορηγός στα τρία µεγάλα θεµατικά Αφιερώµατα της 76ης ∆ΕΘ. Στην Domisis,
αφιέρωµα που αφορά τις σύγχρονες τεχνικές κατασκευής και δόµησης. Στην
Energytech, αφιέρωµα σχετικό µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την
εξοικονόµηση πόρων στην ενέργεια και στην Modacasa, αφιέρωµα στα
έπιπλα και στη σύγχρονη διακόσµηση κάθε χώρου.

Η χορηγία της ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στα τρία θεµατικά αφιερώµατα έδωσε την
ευκαιρία στην εταιρία να επικοινωνήσει µε το ευρύ κοινό αλλά και
ταυτόχρονα να αυξήσει την επισκεψιµότητα στο περίπτερο της ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
στο Π.16/στ.19.

Η εταιρεία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ, δραστηριοποιείται στο χώρο της ενεργειας και  των
ανανεώσιµων πηγών εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί σηµείο αναφοράς για
οτιδήποτε έχει σχέση µε τη διαχείριση και εξοικονόµηση ενέργειας σε κάθε
χώρο, επαγγελµατικό, ιδωτικό και βιοµηχανικό. Κύριοι άξονες
δραστηριοποίησής της είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, η ηλιοθερµία, 
η γεωθερµία, το φυσικό αέριο, η βιοµάζα και η αιολική ενέργεια.

Στα µελλοντικά σχέδια της εταιρίας είναι η επέκταση του δικτύου των
συνεργατών της έτσι ώστε να καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. 
Με αφετηρία τον στόχο αυτό η εταιρία έχει προγραµµατίσει ένα ευρύ
πρόγραµµα επικοινωνίας και µάρκετινγκ, στο οποίο εντάσσεται και η χορηγία
της 76ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Χορηγός στην 76 ∆ΕΘ
στα θεµατικά αφιερώµατα Domisis - Energyland - Modacasa

Για περισσότερες πληροφορίες 

Λάζαρος Χανταβαρίδης
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Πρωταγωνιστικό ρόλο έδωσε η εταιρία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην 76η ∆.Ε.Θ., στα
πλαίσια του θεµατικού αφιερώµατος της ENERGYLAND που
πραγµατοποιήθηκε στις 10-18 Σεπτεµβρίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο της
∆ΕΘ. Τα στελέχη της επιχείρησης ήρθαν σε επαφή µε το ενδιαφερόµενο
κοινό, ιδιώτες και επαγγελµατίες του κλάδου των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και τους ενηµέρωσαν για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
εταιρίας.

Το επιβλητικό περίπτερο της εταιρίας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ, 152  τετραγωνικών
µέτρων βραβεύτηκε από τους αρµόδιους της Εκθέσεως ως ένα από τα
καλύτερα περίπτερα στον χώρο των ΑΠΕ. Ως επίσηµος χορηγός στις Θεµατικές
Ενότητες: ENERGYLAND, MODACASA και DOMISIS, βρέθηκε στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των επισκεπτών και µε την ποικιλία των προϊόντων του,
µαγνήτισε το ενδιαφερόµενο κοινό. 

Με την ευρεία γκάµα των δραστηριοτήτων της και µε την πελατοκεντρική της
φιλοσοφία, η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ αναδείχθηκε ως µία από τις πλέον αξιόπιστες
εταιρείες για την κατασκευή και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
καθώς και συστηµάτων ηλιοθερµίας, γεωθερµίας και ΑΠΕ. 

Την εταιρία τίµησε µε την παρουσία της η Καλαθοσφαιρική Οµάδα της ΚΑΕ
ΠΑΟΚ, ως επίσηµου χορηγού της, το Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2011,
µοιράζοντας αυτόγραφα στο stand της εταιρίας. 

Με την πιστοποιηµένη τεχνογνωσία της και προσανατολισµένη στην ποιότητα
των υπηρεσιών της, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Κος Λάζαρος Χανταβαρίδης
δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένος από την επισκεψιµότητα του περιπτέρου και
έθεσε τα εχέγγυα για µια ακόµη µεγαλύτερη και ανοδική πορεία της εταιρίας
στο χώρο των ΑΠΕ. 

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

∞ºπ∂ƒøª∞

OIKOENEΡΓΕΙΑ
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Energyland

γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.
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γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.

∆υναµικό παρών είχε η Avant-garde Energy ltd, µε την εντυπωσιακή παρουσία
της στην 76η ∆.Ε.Θ. στο περίπτερο 16 (energyland), για την οποία και της
απονεµήθηκε το βραβείο καλύτερης δηµιουργίας στεγασµένου χώρου.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις 7
εφαρµογές της εταιρίας σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αλλά και
να συζητήσουν µε τους ενεργειακούς συµβούλους για τα οφέλη αυτών, και
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας γενικότερα.

Ευχαριστούµε όλους  εκείνους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους στην
76η ∆.Ε.Θ. 

AVANT-GARDE ENERGY LTD

AVANT-GARDE ENERGY LTD
∆υναµική παρουσία στην Energyland

∆υναµική ήταν η παρουσία της εταιρίας Clockwork Energy στην 76η ∆.Ε.Θ. στα
πλαίσια της θεµατικής ενότητας ENERGYLAND, σηµατοδοτώντας την ανοδική
πορεία που σηµειώνει η εταιρία το τελευταίο διάστηµα. Με µεγάλη γκάµα
προϊόντων αναδείχτηκε  πόλος έλξης για όλους τους επενδυτές/ επισκέπτες.
Τα στελέχη της εταιρίας  διαθέτοντας τεχνογνωσία παρείχαν κάθε δυνατή
πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες.

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

Υποστηρίζει  τον συνδυασµό διαφορετικών πηγών ενέργειας µε στόχο το
βέλτιστο αποτέλεσµα. Αυτό που εδώ και χρόνια στην Ευρώπη ονοµάζεται
integration. Ηλιακά συστήµατα σε συνδυασµό µε γεωθερµία, αντλία
θερµότητας µπορούν να καλύψουν τις οικιακές ενεργειακές ανάγκες
δηµιουργώντας αυξηµένη αίσθηση άνεσης.

CLOCKWORK ENERGY

CLOCKWORK ENERGY
Κέρδισε τις εντυπώσεις στον ενεργειακό τοµέα στην Energyland
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Η εταιρία SUNWIND συµµετείχε στην 76η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης/ 10-
18 Σεπτεµβρίου 2011 στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας ENERGYLAND µε
µεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση πέραν των προσδοκιών από το αγοραστικό
κοινό.

Στα πλαίσια της έκθεσης τα στελέχη της εταιρίας, ενηµέρωσαν τους πελάτες
της για όλα τα νέα προϊόντα αλλά και τους προµηθευτές παγκοσµίως (Κίνα,
Αµερική και Ευρώπη)  σε ό,τι αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, στέγες και
ανεµογεννήτριες. Στην SUNWIND επιτυγχάνεται ο συνδιασµός προσιτής τιµής
κι εξαιρετικής ποιότητας, εφαρµόζοντας πάντα τις πιστοποιηµένες και
ποιοτικά ολοκληρωµένες τεχνικές εργασίες κατασκευής. Απόδειξη και τα 31
έργα που έχει ήδη υλοποιήσει η εταιρία σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριµένα
σε έργα επί γης, οικιακές και βιοµηχανικές φωτοβολταΪκές στέγες.                                                                                                                                             

Στη διάρκεια της έκθεσης η  εταιρία  επεφύλασσε µία προσφορά- έκπληξη για
όλους τους επισκέπτες, η οποία είχε τεράστια απήχηση.

Στα πλαίσια της  έκθεσης τα στελέχη της εταιρίας SUNWIND είχαν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή άµεσα µε τους πελάτες της Θεσσαλονίκης και
ευρύτερα της Μακεδονίας, τόσο µε ήδη υπάρχοντες όσο και µε νέους
υποψήφιους. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν επαφές και µε συνεργάτες της
εταιρείας για την εξασφάλιση άριστων χρονοδιαγραµµάτων παράδοσης για
τους πελάτες της, αλλά και µε Τραπεζικούς κύκλους  για την απρόσκοπτη
χρηµατοδότηση των έργων της.

Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και µε υποψήφιους συνεργάτες
για την δηµιουργία SUNWIND SHOP αλλά και SUNWIND PARTNERS, στις οποίες
υπήρξε ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον από Μηχανικούς για συνεργασία σε όλη
την Ελλάδα. Πρόκειται για έναν τοµέα τον οποίο η εταιρία στους επόµενους
µήνες θα αναπτύξει ακόµα πιο δυναµικά.  

Το εντυπωσιακό περίπτερο της SUNWIND µε φωτογραφίες από υλοποιηµένα
έργα  και συγκεκριµένα έργα επι γής, Βιοµηχανικές και Οικιακές στέγες. 

Η καταπληκτική προσφορά για τις οικιακές στέγες µε 19.900€ αλλά και οι
ποιοτικά ολοκληρωµένες πιστοποιηµένες εργασίες της SUNWIND, όπως η
θερµογράφηση έκλεψαν τις εντυπώσεις.

SUNWIND

SUNWIND
Επιτυχηµένη παρουσία στην Energyland

∞ºπ∂ƒøª∞

γράφει ιστορία

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.



76 ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η συµµετοχή της εταιρίας TERRA VERDE στην 76η
∆ΕΘ που πραγµατοποιήθηκε από τις 10-18/09/2011. Η εταιρία παρουσίασε τις
επενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
συγκεκριµένα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ενώ ιδιαίτερα
αυξηµένο ενδιαφέρον παρουσίασε το πρόγραµµα εγκατάστασης οικιακών
φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10KW σε δώµατα και στέγες καθώς επίσης και το
πρόγραµµα της TERRA VERDE που αφορά στη χρηµατοδότηση εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών πάρκων για αγρότες.

Η ΤERRA VERDE ξεχώρισε για άλλη µια φορά µε τη λειτουργική και αισθητική
αρτιότητα του περιπτέρου της και της απενεµήθη έπαινος από τους
διοργανωτές της έκθεσης. «Τα ιδιαίτερα θετικά µηνύµατα που έλαβε η
εταιρεία από όσους µας έκαναν την τιµή να επισκεπτούν το περίπτερό µας,
αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων µας, ενισχύοντας την
πεποίθησή µας ότι η εξωστρέφεια σε συνδυασµό µε τα υψηλής ποιότητας
προϊόντα και υπηρεσίες µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην
αντιµετώπιση µιας πραγµατικά δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας για όλους
µας», τόνισε ο Τεχνικός ∆ιευθυντής της εταιρίας Χρήστος Ζίγκας.

TERRA VERDE

TERRA VERDE
Ξεχώρισε στην Energyland
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Μόνο αέρα αισιοδοξίας έφερε  µαζί της η 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011, η οποία µε
περισσότερους από 250 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και χιλιάδες επισκέπτες παραµένει, για
έκτη συνεχή χρονιά στην κορυφή η µεγαλύτερη αµιγής έκθεση για τα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στη Νοτιο-
Ανατολική Ευρώπη.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τίµησε µε την παρουσία
της την Έκθεση και τα επίσηµα εγκαίνιά της πραγµατοποιήθηκαν την Πέµπτη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, παρουσία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη. Στην τελετή των εγκαινίων συµµετείχαν ο
∆/νων Σύµβουλος της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. Γ. Τσιπουρίδης, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κα Ρ. Κράτσα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος και ο ∆/ντής Καταναλωτικής Πίστης της
Εθνικής Τράπεζας κ. Χριστ. Χατζόπουλος.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στην οµιλία του τόνισε: « Σε αυτή την εποχή που βρισκόµαστε , σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την οικονοµία και τους πολίτες, σε µια στιγµή που µόνη διέξοδος από την κρίση
αναγνωρίζουµε ότι είναι η ανάπτυξη, ανάµεσα στα πολλά ταµπού που πρέπει να προσπεράσουµε, είναι και το
ταµπού απέναντι στις επενδύσεις, τους επενδυτές και την παραγωγική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, είναι
πάντοτε µεγάλη τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σε χώρους µαζί µε εκπροσώπους και στελέχη από τα πιο
παραγωγικά και πιο δυναµικά τµήµατα της οικονοµίας µας.»

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος στο χαιρετισµό του ανέφερε: «Αποτελεί τιµή και χαρά να απευθύνω
χαιρετισµό στα εγκαίνια της 6ης ∆ιεθνούς Έκθεσης ENERGY-PHOTOVOLTAIC, µίας έκθεσης που έχει πετύχει να
αναδειχθεί σε θεσµό για τον κλάδο της ενέργειας και σε πόλο έλξης για ελληνικές αλλά και διεθνείς
επιχειρήσεις».
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Ζωντανό κύτταρο της ελληνικής αγοράς, ο ενεργειακός κλάδος έδωσε το παρόν, αυτή τη δύσκολη χρονιά,
στην ανανεωµένη, αναβαθµισµένη, µοντέρνα και πιο ελκυστική  ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC
που πραγµατοποιήθηκε από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
MetropolitanExpo.
Χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τους εκθέτες για όλες τις σύγχρονες
τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών, των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, των συστηµάτων εξοικονόµησης
ενέργειας, οικολογικής δόµησης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ενώ παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και
σηµαντικές εµπορικές συµφωνίες.

Με απόλυτη επιτυχία και περισσότερους από 250 συνέδρους, στέφθηκε και το ∆ιεθνές Συνέδριο ENERTECH
του οποίου την Επιστηµονική οργάνωση ανέλαβε η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Σηµαντικοί οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έφεραν σε επαφή τους εκπροσώπους όλων των
κλάδων των ΑΠΕ, επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκούς, επιστήµονες, στελέχη του ∆ηµοσίου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς και όλους όσους ασχολούνται µε τον κλάδο των ΑΠΕ.

H 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011 πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και την
υποστήριξη χορηγών:
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και SOPRAYNEWENERGY
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,
ΧΟΡΗΓΟΙ: JSSOLAR, DATAPV, KACONEWENERGY, RENAPPSA.E., SIEMENSA.E.,
SCHUECO, SOLARLOGIC & SUNRISEPHOTOVOLTAICSYSTEMS,
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: SUN & WIND, TEXNIKA, REALNEWS.
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Σηµαντική ήταν η παρουσία στην πρόσφατη έκθεση ENERGY - PHOTOVOLTAIC
2011 του οµίλου ADVARTIA ENERGY GROUP, που δραστηριοποιείται από τη
σύστασή του αποκλειστικά στην κατασκευή και διαχείριση ολοκληρωµένων
επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς και σήµερα
δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία.

Σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο 145τµ τα στελέχη της ADVARTIA παρουσίασαν
στους επισκέπτες την πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
του Οµίλου ADVARTIA ENERGY GROUP και συζήτησαν µε τους
ενδιαφερόµενους επενδυτές για τις ολοκληρωµένες λύσεις που παρέχει η
εταιρεία για τη κατασκευή µεσαίας έως µεγάλης κλίµακας επενδυτικών
σχεδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του από την συµµετοχή της εταιρίας στην
ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2011 ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ADVARTIA 
Dr Μιχάλης Παπαοικονόµου δήλωσε: «Είναι εντυπωσιακό πόσο τα
Φωτοβολταϊκά εξακολουθούν να τραβάνε το ενδιαφέρον των επενδυτών. 
Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία η επιλογή ενός κατασκευαστή µε την
αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ADVARTIA είναι µονόδροµος για την
επιτυχή χρηµατοδότηση και υλοποίηση αυτών των µονάδων. Και αυτό είναι το
µήνυµα που µας µεταφέρανε και οι επενδυτές που µας επισκέφτηκαν.»

ADVARTIA
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ADVARTIA
Σηµαντική παρουσία στην Energy - Photovoltaic 2011



81ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

Εντυπωσιακή η παρουσία της Alfa Energy στην 6η ∆ιεθνή  Έκθεση
ανανεώσιµων & συµβατικών πηγών εξοικονόµησης ενέργειας και τεχνολογίας
ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011  που πραγµατοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο
METROPOLITAN EXPO από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου, µε συµµετοχή
230 κορυφαίων εταιριών από  Ελλάδα και εξωτερικό.

Tα συστήµατα στήριξης Φ/Β της Alfa Energy (Σύστηµα στήριξης Φ/Β Πάρκου  -
Στέγης - Κεραµοσκεπής & βιοµηχανικής Στέγης) που παρουσιάστηκαν στη
µεγάλη διεθνή έκθεση κέρδισαν από την πρώτη στιγµή τον θαυµασµό και το
ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών κατά τις µέρες διεξαγωγής της έκθεσης και
ξεχώρισαν χάρη στην ποιότητα της κατασκευής τους και την άψογη αισθητική
τους, καθιστώντας τα από τα καλύτερα που παρουσιάστηκαν σε όσους
επέλεξαν να την επισκεφθούν και αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.

Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωµένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά η
συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της ,η εταιρία
µας συνεχίζει καθηµερινά να επενδύει στον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την
δηµιουργία νέων προϊόντων. Έτσι η ALFA ENERGY παρουσίασε και δύο
πολύαναµενόµενα νέα προϊόντα.
Την νέα µονοπάσαλη βάση στήριξης φωτοβολταϊκών  η οποία είναι εξίσου
αξιόπιστη και πιστοποιηµένη για την κατασκευή της και συγχρόνως αποτελεί
µια ακόµα πιο οικονοµική λύση καθώς επίσης και ένα νέο µοντέλο πέργκολας
αλουµινίου ειδικά σχεδιασµένο και µελετηµένο να δέχεται Φ/Β πλαίσια. 
Η πέργκολα  µπορεί να έχει εφαρµογή και ως στέγαστρο ή ακόµα και ως
χώρος στάθµευσης λόγω του ειδικού σχεδιασµού, που δηµιουργεί  απόλυτη
στεγανότητα.

Η Alfa παράγει και προσφέρει µε την ALFA ENERGY µία πλήρως ολοκληρωµένη
λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα,
κεραµοσκεπές, βιοµηχανικές στέγες και ταράτσες κατοικιών µε την
παραγωγή ειδικά κατασκευασµένων βάσεων από προφίλ αλουµινίου ειδικού
κράµατος. (Αριθµ.∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας 20100100564). 

Τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί για την στατική
τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον
Ευροκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES,DD ENV 1991 1-1) και του
ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεµοπίεση,
χιονόπτωση, σεισµικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα µε
την περιοχή τοποθέτησης. Επιπλέον  τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν
πιστοποιηθεί σε εργαστήριο µε πραγµατικές συνθήκες όπου επαληθεύτηκε ο
σχεδιασµός τους και η στατική τους επάρκεια από την TUV Rheinland.
H ALFA προχωρά ένα ακόµα βήµα στο πολύ σηµαντικό κοµµάτι των
πιστοποιήσεων που από την αρχή αποτελεί  το µεγαλύτερο µέληµα των
συστηµάτων ΑLFA ENERGY. Προσφέρει και πιστοποιεί την ασφάλεια της
κατασκευής µε  στατική µελέτη βασισµένη σε πεπερασµένα στοιχεία από
ειδική οµάδα µελετητών.

ALFA ENERGY
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Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY
PHOTOVOLTAIC, η οποία πραγµατοποιήθηκε από 29 Σεπτεµβρίου έως 2
Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO του διεθνούς
αερολιµένα Αθηνών.

Η ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε., θυγατρική της ARVIS Α.Ε., συµµετείχε στην Έκθεση µε
στόχο την προβολή των προϊόντων της και των συνδεδεµένων µε το δίκτυο
έργων της σε όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες για τη στιβαρότητα κατασκευής
και την αξιοπιστία του Γερµανικού tracker της εταιρείας Solar-Trak GmbH, το
οποίο αντιπροσωπεύει η εταιρία µας στην Ελλάδα. Το tracker, το οποίο
κατασκευάζεται από το 2000, έχει ήδη εγκατασταθεί σε 9 χώρες
ενσωµατωµένο σε έργα ισχύος µεγαλύτερης από 9 MWp και λειτουργεί χωρίς
προβλήµατα και µε ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Η εταιρία επιθυµεί να ευχαριστήσει όλους τους επισκέπτες της για το
ενδιαφέρον τους στα προϊόντα της καθώς και εκείνους οι οποίοι την έχουν
ήδη τιµήσει µε την εµπιστοσύνη τους. Επιδεικνύοντας την ίδια προσήλωση
στους στόχους της, υπόσχεται ότι θα συνεχίσει το έργο της προσφέροντας
ολοκληρωµένες λύσεις στη µελέτη, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική
λειτουργία και µακροχρόνια συντήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

ARVIS SOLAR ΕΠΕ

∞ºπ∂ƒøª∞

ARVIS SOLAR ΕΠΕ
Συµµετοχή στην Energy - Photovoltaic 2011

Για περισσότερες πληροφορίες 

Αντώνης Παπαδάκης

Γενικός ιευθυντής
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Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της Conergy στην 6η ∆ιεθνή
έκθεση ενέργειας Energy - Photovoltaic 2011 (29/9-2/10/2011), παρουσιάζοντας
το σύνολο των υψηλής γερµανικής ποιότητας και τεχνολογίας προϊόντων της.
Το περίπτερο της εταιρίας επισκέφτηκαν εκατοντάδες ενδιαφερόµενοι για να
ενηµερωθούν και να γνωρίσουν τις νέες Φ/Β γεννήτριες Conergy PH, Conergy
EcoPro και το καινοτόµο σύστηµα στήριξης Φ/Β για τραπεζοειδείς οροφές Conergy
SunTop trapez. To περίπτερο της Conergy επισκέφτηκαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης,
εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη δραστηριότητα της εταιρίας στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος, ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος, τους µίλησε
για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς Φ/Β. «Η επισκεψιµότητα της φετινής
Energy - Photovoltaic ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας περίτρανα
ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των αναπτυξιακών προσπαθειών για την ανάταξη της
ελληνικής οικονοµίας» δήλωσε ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος, ∆ρ. Στέφανος
Μελισσόπουλος, συµπληρώνοντας: «Η επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµίας και
Τεχνολογίας της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας Dr. Philipp Rösler
στις 6&7 Οκτωβρίου, εκτιµούµε ότι µπορεί να λειτουργήσει ως παράγων
επιτάχυνσης της επενδυτικής διαδικασίας, προσφέροντας την απαραίτητη
ώθηση στον κλάδο των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των Φ/Β κατά τους ερχόµενους µήνες».

Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας προϊόντων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β
Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην προµήθεια,
το σχεδιασµό, τη µελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει
ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά
µερίδια κατά την τετραετία 2007- 2010. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει
προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 1,5 GWp παγκοσµίως, ενώ έχει
υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 500 ΜWp.

CONERGY

∞ºπ∂ƒøª∞

CONERGY
Εντυπωσιακή παρουσία στην Energy - Photovoltaic 2011

από αριστερά: 
κ. Χ. Παπαδιώτης, 

Γεν. ∆ιευθυντής της ∆ιοργανώτριας
εταιρίας LeaderExpo, 

∆ρ. Σ. Μελισσόπουλος, 
Πρόεδρος Conergy Ελλάδος, 

κ. Γ. Παπακωνσταστίνου, 
Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλάγής, 
κ.Γ. Μανιάτης

Yφυπουργός ΥΠΕΚΑ.
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H ENGAIA A.E. έδωσε για µία ακόµη φορά δυναµικό παρόν στην ετήσια έκθεση
ENERGY-PHOTOVOLTAIC. Παρόντες ήταν το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας
και στελέχη από όλα τα πεδία δραστηριότητάς της όπως Πωλήσεις, Μελέτες,
Μάρκετινγκ – Επικοινωνία, Προµήθειες, Παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της
έκθεσης δόθηκε η ευκαιρία για γόνιµη ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και
προβληµατισµών. Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές γνώρισαν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της εταιρίας και µοιράστηκαν τη φιλοσοφία της, ενώ υπήρξαν
παράλληλες συζητήσεις µε αλληλέγγυους φορείς της αγοράς και συνεργάτες. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, κος Αλέξανδρος Γιάννης δήλωσε
σχετικά: «Ευχαριστούµε τους επισκέπτες που µας τίµησαν µε τη συµµετοχή
τους. Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί συσχετισµοί τοποθετούν την εταιρεία µας ως
µία ηγετική παρουσία στο χώρο των Φ/Β εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και
αυτό το γεγονός µας χρεώνει µε την ευθύνη να συνεχίσουµε να προσφέρουµε
έργα και υπηρεσίες που πρωτίστως σέβονται την αγωνία των επενδυτών που
δραστηριοποιούνται κάτω από τις παρούσες συνθήκες. 
Η εµµονή µας στην ποιότητα και οι δυνατότητες οικονοµίας κλίµακας
εξασφαλίζουν τις βέλτιστες επενδυτικές συνθήκες, κάτι το οποίο
επισφραγίζουν οι µεγάλες αποδόσεις των έργων µας και οι ευχαριστηµένοι
πελάτες της εταιρίας.»

Η ENGAIA διαθέτει κεντρικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. της Θεσσαλονίκης και
παραρτήµατα εξυπηρέτησης σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. 

ENGAIA A.E.

∞ºπ∂ƒøª∞

ENGAIA A.E.
Ακόµη µια φορά δυναµικό παρόν στην Energy - Photovoltaic

2011
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EUROCHARITY

∞ºπ∂ƒøª∞

EUROCHARITY
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Energy - Photovoltaic 2011

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της «πράσινης» ανάπτυξης είχε για άλλη µια
χρονιά, η εταιρία EuroCharity, µε την εντυπωσιακή παρουσία της µε περίπτερο
στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2011, που
πραγµατοποιήθηκε, από τις 29 Σεπτεµβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο
υπερσύγχρονο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN Expo. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραηµέρου ο Πρόεδρος της EuroCharity κ. Peter
Michel Heilmann, ο ∆ιευθύνων Εταίρος κ. Μιχάλης Σπανός και το στελεχιακό
δυναµικό της Εταιρίας ήρθαν σε επαφή µε το σύνολο των επιχειρήσεων που
συµµετείχαν µε περίπτερο, καθώς και µε επισκέπτες της έκθεσης,
διαπιστώνοντας αφενός την ανάγκη των εταιριών για στοχευµένη και
αποτελεσµατική προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και
αφετέρου την ολοένα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στα
portal www.eurocharity.gr και www.eurocharity.eu προκειµένου να
ενηµερωθεί για θέµατα που αφορούν στην Πράσινη Οικονοµία και στη
βιώσιµη ανάπτυξη. Οι επισκέπτες του περιπτέρου της EuroCharity, είχαν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν για την ταυτότητα, την ιστορία και τις παρεχόµενες
υπηρεσίες της και να προµηθευτούν ενηµερωτικό και προωθητικό υλικό των
εταιριών-µελών της. 
Η EuroCharity διετέλεσε, επίσης, το ρόλο του Υποστηρικτή Επικοινωνίας στην
6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2011. 

Σχετικά µε την παρουσία τους στην ∆ιεθνή Έκθεση ΕΝERGY-PHOTOVOLTAIC, ο
κ Peter Michel Heilmann, δήλωσε σχετικά: «Είµαι διπλά ικανοποιηµένος τόσο
για τη µεγάλη δυναµική που έχει αναπτύξει η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY –
PHOTOVOLTAIC, όσο και για την ανταπόκριση του επιχειρηµατικού κόσµου της
ενέργειας αλλά και του γενικότερου κοινού στο κάλεσµά µας να επισκεφθούν
το περίπτερο της EuroCharity. H επιτυχία της φετινής έκθεσης που συνέπεσε
χρονικά µε τα εγκαίνια του νέου Φωτοβολταϊκού Πάρκου του ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών, τη µεγαλύτερη ενιαία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε
αεροδρόµιο παγκοσµίως, αποδεικνύει πως η αειφόρος ανάπτυξη δίνει
ουσιαστικές απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε ως
κοινωνία και ως οικονοµία. H EuroCharity στηρίζει πάντοτε έµπρακτα
αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για το λόγο αυτό ήταν και φέτος Υποστηρικτής
Επικοινωνίας αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης».

Η ∆ιεθνής Έκθεση ΕΝERGY-PHOTOVOLTAIC, που εγκαινιάστηκε από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γιώργο
Παπακωνσταντίνου, παρουσίασε στους επισκέπτες της όλες τις σύγχρονες
τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών, των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, των
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, οικολογικής δόµησης και ενεργειακής
επιθεώρησης κτιρίων.
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Το δικό της εντυπωσιακό και συνάµα επιβλητικό στίγµα έδωσε η EXALCO µε
την συµµετοχή της στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση Energy- Photovoltaic, που αφορά
Φ/Β συστήµατα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε
στις 29/9-2/10/2011 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Η EXALCO παρουσίασε στο κοινό την ολοκληρωµένη σειρά EXALCO SUNERGY
που αφορά Βάσεις Στήριξης Αλουµινίου για φωτοβολταϊκά συστήµατα. Πιο
συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε το σύστηµα για φωτοβολταϊκά πάρκα EXALCO
SUNERGY LAND που περιλαµβάνει 3 διαφορετικές τυπολογίες (βάση για
µπετόν, πάσσαλο και γεώβιδα). 
Επίσης παρουσιάστηκε το σύστηµα για δώµατα EXALCO SUNERGY ROOFTOP
και το σύστηµα EXALCO SUNERGY ROOF που περιλαµβάνει βάση στήριξης σε
κεραµοσκεπή ή σε βιοµηχανική στέγη.
Για πρώτη φορά η εταιρία έδειξε το τελευταίο καινοτόµο σύστηµά της, που
αφορά βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα. Πρόκειται για ένα
πρωτοποριακό σύστηµα µε δυνατότητα συγκράτησης φωτοβολταϊκών πάνελ
και από τις 2 πλευρές (πάνω και κάτω). To σύστηµα EXALCO SUNERGY LAND
2,8 είναι το µοναδικό σύστηµα µε αυτή τη δυνατότητα και αποτελεί
καινοτοµία παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή συγκράτηση των πάνελ αλλά και
πολύ εύκολο έλεγχο κατά την διάρκεια της συντήρησης. 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι τα παραπάνω προϊόντα είναι πιστοποιηµένα από το
∆ιεθνή Οργανισµό Πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

Αθρόα ήταν η προσέλευση των επισκεπτών στο περίπτερο της εταιρίας και
έντονο το ενδιαφέρον για τα νέα προϊόντα. Τα στελέχη της EXALCO φρόντισαν
να πληροφορήσουν κατάλληλα το κοινό αλλά και να εξασφαλίσουν πολύτιµες
συνεργασίες. 

Η EXALCO για ακόµη µια φορά ακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις της
αγοράς δηµιουργώντας τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα.
Η παρουσία της EXALCO στην έκθεση Energy- Photovoltaic επισφραγίζει την
πολύ καλή θέση που κατέχει η εταιρία στην αγορά της χώρας µας.

EXALCO

∞ºπ∂ƒøª∞

EXALCO
Επιβλητικό στίγµα στην Energy - Photovoltaic 2011
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EXELGROUP

∞ºπ∂ƒøª∞

EXELGROUP
∆υναµινό παρόν στη ∆ιεθνή Έκθεση Energy - Photovoltaic 2011

Με αυξηµένο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά µηνύµατα,
συνοδεύτηκε η παρουσία της ExelGroup στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY-
PHOTOVOLTAIC 2011, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo από τις 29
Σεπτεµβρίου µέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η εταιρία, µέσω
των εκπροσώπων της, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα προϊόντα της,
νέα και υφιστάµενα, αλλά και να έρθει σε επαφή µε ιδιώτες και
επαγγελµατίες, συζητώντας τις προοπτικές, τα προβλήµατα και τη δυναµική
του τοµέα των φωτοβολταϊκών.
Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν από την ExelGroup αφορούσαν τις δύο
κατηγορίες των προϊόντων που παράγονται στα εργοστάσιά της,
φωτοβολταϊκά πλαίσια και βάσεις στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής.
Αναλυτικά, παρουσιάστηκαν οι σειρές φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής
απόδοσης (πολυκρυσταλλικών και µονοκρυσταλλικών) ESP series60 Poly και
ESP series60 Mono, οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί εδάφους
Exel G1, Exel G2, Exel G3 και οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για
επικλινείς και επίπεδες οροφές Exel RB1, Exel RB2, Exel RB3 αλλά και οι
ολοκληρωµένες-τυποποιηµένες λύσεις για οικιακές και βιοµηχανικές στέγες.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρωτοποριακό ρυθµιζόµενο στήριγµα για
τη βάση στήριξης για επικλινείς οροφές Exel RB2, όπου µε τη δυνατότητα
πολλαπλών ρυθµίσεων που παρέχει µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα
ασυµβατότητας από τη µη τυποποιηµένη κατασκευή των κεραµοσκεπών.
Ιδιαίτερη θέση στο περίπτερο της εταιρίας κατείχε ο χώρος παρουσίασης των
λύσεων για στέγες καθώς και των διακριτικών σηµάτων του ∆ικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών ExelSolar. Στο χώρο αυτό, Συνεργάτες του
∆ικτύου ExelSolar είχαν την ευκαιρία να εξυπηρετήσουν επισκέπτες µε
ενδιαφέρον στις οικιακές εγκαταστάσεις, παρουσιάζοντας την κατάλληλη
λύση για αυτούς. 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ExelGroup κ.
Σταύρος Τριανταφύλλου: «Με την επιτυχηµένη συµµετοχή µας στην 6η ∆ιεθνή
Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011, συνεχίζουµε την υλοποίηση ενός
προγράµµατος δυναµικής παρουσίας και εξωστρέφειας, αντιλαµβανόµενοι τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος µας είναι να αναδείξουµε τα
υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγουµε στα δύο εργοστάσιά µας σε
Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, συµβάλλοντας µε τον τρόπο µας στην αύξηση της
ελληνικής προστιθέµενης αξίας». 
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Μεγάλη απήχηση των ηλιακών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Το ελληνικό παράρτηµα του κατασκευαστή µετατροπέων KACO new energy µε
θετικό απολογισµό της έκθεσης Energy Photovoltaic 2011.
Για έκτη φορά έλαβε µέρος στην διεθνή έκθεση Energy Photovoltaic στην
Αθήνα ο κατασκευαστής µετατροπέων KACO new energy. Η επιχείρηση
ανασκοπεί µε µεγάλη ικανοποίηση την εκδήλωση. "Το ζωηρό ενδιαφέρον των
επισκεπτών ξεπέρασε τις προσδοκίες µας" δηλώνει ο Χατζηδάκης Εµµανουήλ,
διευθυντής πωλήσεων του ελληνικού παραρτήµατος του γερµανικού
κατασκευαστή µετατροπέων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι επισκέπτες
της έκθεσης για τους νέους τριφασικούς µετατροπείς Powador 10.0 - 14.0 TL. 
Αυτοί οι τριφασικοί µετατροπείς 9, 10 και 12 kW χωρίς µετασχηµατιστή
παρέχουν µία µέχρι τώρα µοναδική ευελιξία στο σχεδιασµό φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών µονάδων µπορούν να
χρησιµοποιήσουν µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία ακόµη και µορφές στεγών µε
επισκιάσεις και σηµαντικά διαφέρουσες σειρές µετατροπέων.

KACO

∞ºπ∂ƒøª∞

KACO
Για 6η φορά έλαβε µε επιτυχία µέρος 

στη ∆ιεθνή Έκθεση Energy - Photovoltaic 2011

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου Fischer. Ο όµιλος
εταιριών fischer περιλαµβάνει 35 επιχειρήσεις, µε µονάδες παραγωγής στην
Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Τσεχία και τις ΗΠΑ.
Το 2010, ο όµιλος είχε 3.800 εργαζόµενους και ενοποιηµένες πωλήσεις 582 εκατ. ευρώ.

Ο όµιλος εταιριών fischer έχει τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς:
συστήµατα στερέωσης (παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της
µηχανικής άγκυρα: νάιλον βύσµατα, µηχανικά αγκύρια, χηµικά αγκύρια
χηµικά, βίδες, αφρούς-στεγανωτικά υλικά-κόλλες, SaMontec, ACT, EWI
(στηρίγµατα θερµοµονώσεων), e-fix (ηλεκτρολογικά στηρίγµατα), τρυπάνια) 
εξαρτήµατα αυτοκινήτων (συστήµατα αποθήκευσης για το εσωτερικό των
αυτοκινήτων)
fischertechnik (εξελιγµένα παιχνίδια κατασκευών) και
fischer consulting (σύµβουλοι επιχειρήσεων).

Η συνεχής προσπάθεια για καλύτερες λύσεις, σε επίπεδο προϊόντων και
διαδικασιών, εκδηλώνεται µε αυτοπεποίθηση στο σλόγκαν της εταιρίας: 
«Αν ψάχνετε για την καινοτοµία, θα βρείτε την fischer».
Η fischer διαθέτει πλέον και στην Ελλάδα το σύστηµα fischer Solar-Fix.
Το fischer Solar-Fix είναι ένα σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών
πλαισίων. Ένα γρήγορο και απλό σύστηµα για να «αξιοποιήσετε» την ηλιακή ενέργεια! 

Το σύστηµα Solar-fix διαθέτει εφαρµογές για 
• στέγες,
• δώµατα (ταράτσες) και επίπεδες επιφάνειες 
• βιοµηχανικές στέγες. 

Ενώ προσφέρει στον εγκαταστάτη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
αξιόπιστων και πιστοποιηµένων στηριγµάτων φωτοβολταϊκών.

FISCHER HELLA

FISCHER HELLAS
Συµµετοχή στην Energy - Photovoltaic 2011
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KRANNICH SOLAR

∞ºπ∂ƒøª∞

KRANNICH SOLAR
Κέρδισε τις εντυπώσεις στην Energy - Photovoltaic 2011

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Krannich Solar, Γερµανικής
εταιρίας µε εξειδίκευση και εµπειρία 16 ετών στην χονδρική προµήθεια
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, στην έκθεση Energy Photovoltaic ’11, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo
από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου. Με πλήρως ανανεωµένη εµφάνιση και
µε το ισχυρό µήνυµα της ενεργειακής επανάστασης, η εταιρία κατάφερε να
κερδίσει τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
Αλέξανδρος Αθανασίου, Γενικός ∆ιευθυντής της Krannich Solar για την
Ελληνική αγορά, «Η παγκόσµια παροχή ενέργειας µε την αποκλειστική χρήση
των ανανεώσιµων πηγών αποτελεί το όραµα της εταιρίας µας. Κύριος στόχος
µας είναι να συµβάλουµε σηµαντικά στην υλοποίηση αυτού του οράµατος και
κατ’ επέκταση στην ενεργειακή επανάσταση».

Νέες προσθήκες φωτοβολταϊκών πάνελ στην γκάµα προϊόντων
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα εξειδικευµένα στελέχη της εταιρίας είχαν
την ευκαιρία να ενηµερώσουν αναλυτικά τους επαγγελµατίες επισκέπτες για
τα νέα φωτοβολταϊκά πάνελ που προστέθηκαν στην γκάµα των προϊόντων της
Krannich Solar από τις εταιρίες BOSCH, SAMSUNG, YINGLI (Panda) και
SUNTECH (Black Pearl). Τα νέα προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται για τις
εγγυηµένες αποδόσεις ισχύος, παρουσιάστηκαν στον εκθεσιακό χώρο της
Krannich Solar παράλληλα µε τα δηµοφιλή µοντέλα των εταιριών LUXOR και
AXITEC.

Νέα συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ
Τα νέα ολοκληρωµένα συστήµατα συστηµάτων στήριξης D-Level System και S-
Level System της Γερµανικής εταιρίας K2, τα οποία παρουσιάστηκαν στον
εκθεσιακό χώρο της Krannich Solar, αποτέλεσαν σηµείο αναφοράς για τους
επισκέπτες. Ο ειδικά µελετηµένος σχεδιασµός των καινοτόµων συστηµάτων
στήριξης επιτρέπει την εγκατάσταση αυξηµένης ισχύος σε δώµατα µε
χωροταξικούς περιορισµούς. Το D-Level System αποτελεί ιδανική λύση για τα
δώµατα, τα οποία έχουν νότιο προσανατολισµό. Τα υψηλής ποιότητας υλικά
κατασκευής των συστηµάτων στήριξης D-Level System, η εξαιρετική ευκολία
τοποθέτησης και ο πρωτοποριακός τρόπος εγκατάστασης συµβάλλουν στην
αποφυγή διάτρησης και στην διατήρηση της µόνωσης.
Το S-Level System είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δώµατα µε δυτικό και
ανατολικό προσανατολισµό, παρέχοντας την δυνατότητα τοποθέτησης των
φωτοβολταϊκών πάνελ και στις δύο κατευθύνσεις.

Σχετικά µε την Krannich Solar:
Η Krannich Solar ιδρύθηκε το 1995 και η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας οδήγησε στην
ίδρυση 18 υποκαταστηµάτων σε 14 χώρες. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο κύκλος εργασιών
της εταιρίας αυξάνεται συνεχώς και το ανθρώπινο δυναµικό της Krannich Solar
ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών νέων στελεχών, µε αποτέλεσµα η εταιρία να
απασχολεί σήµερα περισσότερους από 270 εργαζοµένους, οι οποίοι συµβάλλουν ενεργά
στην εξάπλωση της ενεργειακής επανάστασης. Η επιτυχηµένη πορεία της Krannich Solar
επισφραγίζεται από το γεγονός ότι η εταιρία από την ίδρυση της, έχει προµηθεύσει στο
παγκόσµιο δίκτυο διανοµής της, φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος άνω των
700 MWp, µε αποτέλεσµα να κατατάσσεται σήµερα στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων
προµηθευτών φωτοβολταϊκού εξοπλισµού στην Ευρώπη.



91ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσε η παρουσία της Master-D, της σχολής ανοικτής
εκπαίδευσης, στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC που διεξήχθη
στο νέο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN Expo (Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος)
από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011. Κατά τις 4 ηµέρες της έκθεσης
βρίσκονταν στο περίπτερο εκπαιδευτικοί σύµβουλοι της Master-D για να
µιλήσουν µε τον κόσµο για τις προοπτικές µίας νέας καριέρας στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σπουδάζοντας µε το σύστηµα της ανοικτής
εκπαίδευσης.

H 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011 πραγµατοποιήθηκε υπό
την Αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και ήταν χαρακτηρισµένη σαν η µεγαλύτερη αµιγής
έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Η
είσοδος για το Metropolitan Expo ήταν ελεύθερη και οι επισκέπτες της
Master-D παραλάµβαναν δωρεάν αναµνηστικά όπως στυλό, µαγνητάκια και
φυλλάδια µε τα προγράµµατα σπουδών.

Η Master-D Ελλάδος είναι µέρος του Ισπανικού πολυεθνικού οµίλου ανοικτής
εκπαίδευσης µε δυναµικό πάνω από 65.000 σπουδαστές σε όλο τον κόσµο.
Περισσότερα από 50 κέντρα της Master-D λειτουργούν σε Ισπανία, Ελλάδα,
Πορτογαλία, Κίνα και Βραζιλία.  Στην Ελλάδα η λειτουργία της Master-D
ξεκίνησε από το εκπαιδευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το 2007, ενώ από τον
Ιούνιο του 2009 λειτουργεί και το εκπαιδευτικό κέντρο των Αθηνών. 
Η Master-D προσφέρει ανοικτή εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται για την
ευελιξία της τόσο στα τεχνικά προγράµµατα (Τεχνικός Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, Android Systems Programmer, CCNA κ.α.) που τελούν υπό την
πιστοποίηση του Πανεπιστηµίου Camilo Jose Cela ή της CISCO, όσο και στις
γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Κινεζικά) και τα επαγγελµατικά προγράµµατα
εκπαίδευσης (Στελέχη Πωλήσεων, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι). Με τη Master-D η
εκπαίδευση γίνεται από το χώρο και στο χρόνο επιλογής του σπουδαστή.
Μέχρι το 2014 θα λειτουργούν κέντρα της Master-D στη Λατινική Αµερική και
τις Ηνωµένες Πολιτείες.

MASTER-D

∞ºπ∂ƒøª∞

MASTER-D
Εξαιρετική επιτυχία στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση 

Energy - Photovoltaic 2011
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NANODOMI®

∞ºπ∂ƒøª∞

NANODOMI®
Με µεγάλη επιτυχία η συµµετοχή στην Energy - Photovoltaic 2011

Από µεγάλη επιτυχία χαρακτηρίστηκε η συµµετοχή της NanoDomi® στην 6η
∆ιεθνή Έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011, που διοργάνωσε η LEADEREXPO
στο ATHENS METROPOLITAN EXPO από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Η µεγάλη επισκεψιµότητα του περιπτέρου µας και η θερµή ανταπόκριση των
επισκεπτών, των φίλων και συνεργατών µας, που είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά αλλά και να ενηµερωθούν για τα νέα µας προϊόντα, µας οπλίζει µε
δύναµη ώστε να συνεχίσουµε την αναζήτηση βελτιστοποιηµένων λύσεων
υψηλής ποιότητας και πρωτοποριακής τεχνολογίας. 

Στο περίπτερό µας ο επισκέπτης µπορούσε να δει τον διαξονικό ηλιακό
ακόλουθο PE-402 της Prius Energy, τον νέο τριφασικό αντιστροφέα EverSol
TLC10K της EverSolar και το πρωτοποριακό θερµοδυναµικό σύστηµα για
θέρµανση νερού χρήσης Thermboil της Energy Panel, καθώς και να
ενηµερωθεί για όλα τα προϊόντα του καταλόγου µας στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, µεταξύ των οποίων και για τις ειδικές περιστρεφόµενες βάσεις PE-
HRT, µικρού βάρους κατάλληλες για ταράτσες, προϊόν µοναδικό στην Ελληνική
αγορά που φέρνει την επανάσταση στις οικιακές φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις.

Η NanoDomi® δραστηριοποιείται στην προµήθεια, σχεδιασµό, εγκατάσταση
και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, αυτόνοµου φωτισµού
εξωτερικών χώρων ,ηλιοθερµικών συστηµάτων, συµβουλευτικών υπηρεσιών
στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της
Νανοτεχνολογίας. Συγκροτήθηκε από µια οµάδα νέων επιστηµόνων που,
έχοντας ασχοληθεί χρόνια µε την έρευνα, αναλαµβάνει, εκτός από την
εξασφάλιση πολύ καλών τιµών, και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών,
την επίβλεψη των έργων και βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών
της. Ειδικεύεται στις "turn key" υπηρεσίες, εστιάζοντας στις εξατοµικευµένες
απαιτήσεις των πελατών µας. Συµµετέχει σε διεθνή δίκτυα διανοµής και
προµηθεύει κορυφαίας τεχνολογίας και κατασκευής προϊόντα, πιστοποιηµένα
µε µακροχρόνια εγγύηση, ειδικά επιλεγµένα ώστε να εξασφαλίζεται η
µέγιστη ποιότητα στην καλύτερη τιµή.

Η NanoDomi® διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες
του κλάδου των Φ/Β καθώς ακολουθεί ένα διαφορετικό µοντέλο εµπορικής
δραστηριότητας και ανάπτυξης. Μετά από συστηµατική έρευνα έχει επιλέξει
να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις εταιρίες που προτείνει στους πελάτες
της. 
Με αυτόν τον τρόπο κάθε πώληση χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα. Ακόµα
και στην περίπτωση της απλής προµήθειας εξοπλισµού η NanoDomi®
συµβουλεύει και συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό των έργων των
συνεργατών της, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα, η
συνεχής ενασχόληση µε την έρευνα και ανάπτυξη και οι σχέσεις µας µε
διακεκριµένα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα παγκοσµίως, που µας
καθιστά στην αιχµή των εξελίξεων.
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Η Neon Energy συµµετείχε δυναµικά στην 6η ∆ιεθνή έκθεση «ENERGY-
PHOTOVOLTAIC ‘11», που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo στoν ∆ιεθνή Αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 29
Σεπτεµβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου του 2011.

Φέτος στην 6η ∆ιεθνή έκθεση «ENERGY-PHOTOVOLTAIC ‘11», που
πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στον ∆ιεθνή
Αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τις 29 Σεπτεµβρίου έως τις 2
Οκτωβρίου του 2011, η Neon Energy ανακοίνωσε τους νέους στόχους της,
παρουσίασε την εξέλιξή της και τα έργα της και τόνισε τα οφέλη /
πλεονεκτήµατά της που την κάνουν να ξεχωρίζει στον χώρο. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να µάθουν περισσότερα για τα
έργα που έχουν ανατεθεί στη Neon Energy τα οποία και παρουσιάστηκαν στο
περίπτερό της. 

Σηµαντικά σηµεία προσέλκυσης φέτος ήταν:
Η Neon Energy ανακοινώνει την επέκταση της εκτός Ελλάδας µε την ίδρυση
των 2 νέων εταιριών στη Βουλγαρία και στη Γερµανία.
Η Neon Energy προωθεί την επένδυση σε µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα στη
Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
Η Neon Energy διαθέτει έτοιµες άδειες 80MW+ για µεγάλης ισχύος έργα
έτοιµα προς εγκατάσταση. Στην έκθεση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
µάθουν περισσότερα και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή. 
Η Neon Energy ανακοινώνει την ολοκλήρωση ενός από τα µεγαλύτερα έργα
σε επαγγελµατική στέγη της Europa Profil Αλουµίνιο Α.Β.Ε. µε ισχύ 1,5 MWp.
Στο περίπτερο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δούνε το έργο στο νέο
τηλεοπτικό σποτ της Neon Energy.
Η Neon Energy τόνισε το βασικό σηµείο διαφοροποίησής της,  την 100%
γραπτή εγγύηση απόδοσης των συστηµάτων και εποµένως, απόδοσης των
χρηµάτων των έργων της. 

Η Neon Energy είναι µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες του χώρου και
προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήµατα σε οικιακές στέγες, σε
επαγγελµατικές στέγες και πάρκα, βασιζόµενη στην υψηλής ποιότητας
φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρµόζει. Η Neon Energy είναι µία
πρωτοπόρα ελληνική εταιρία που προτείνει, µελετά και κατασκευάζει υψηλής
ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήµατα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Ιδρύθηκε το 2009 αλλά η εµπειρία των στελεχών της ξεπερνά τα 25 χρόνια
στο χώρο του Βιοµηχανικού Αυτοµατισµού, των Τεχνολογιών Ενέργειας και της
εξειδικευµένης τεχνολογικής ανάπτυξης/κατασκευής. 
Η οµάδα της κατέχει την απαιτούµενη τεχνογνωσία για να διασφαλίσει τη
µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα οποία επενδύουν οι
πελάτες της. Η Neon Energy διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και
αντιπροσώπων καθώς και εξειδικευµένο, πιστοποιηµένο και άρτια
καταρτισµένο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό (µηχανικούς,
µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές).

NEON ENERGY

∞ºπ∂ƒøª∞

NEON ENERGY
Συµµετείχε δυναµικά στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση 

Energy - Photovoltaic 2011
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RAMA ABEE

∞ºπ∂ƒøª∞

RAMA ABEE
Συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία στην Energy - Photovoltaic
2011

Η RAMA ABEE συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία στην έκθεση ENERGY 2011 η
οποία έλαβε χώρα στις 29-9-2011 έως τις 2-10-2011, µε ένα εντυπωσιακό
περίπτερό  στο HALL 4 STAND 4A41. Τα στελέχη της εταιρίας καθ’όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης ήταν εκεί και εξυπηρέτησαν πάνω από
5000 άτοµα, τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα έργα της εταιρίας
(20MW) και συγκεκριµένα για τα Σταθερά και Μεταβλητά Συστήµατα Στήριξης
Φωτοβολταικών τα οποία παρουσίασε στην έκθεση. 

Πρόσθετα η εκδήλωση που διοργανώθηκε το Σάββατο 1-10-2011 (ENERGY
PARTY) µε άφθονη βαρελίσια µπύρα καθώς και ενεργειακά ποτά στέφθηκε µε
απόλυτη επιτυχία µε µεγάλη συµµετοχή επισκεπτών και εκθετών.

Η RAMA ABEE δεν είναι τυχαία µια από τις πιο σταθερές και ταχύτατα
αναπτυσσόµενες εταιρείες στον τοµέα της. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν
υπερκαλύπτει απλώς τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, αλλά µε
διορατικότητα φροντίζει να είναι ένα βήµα µπροστά, επενδύοντας στην
διαρκή επιµόρφωση των στελεχών της και στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών
στους τοµείς:

• Φωτοβολταικά: Βάσεις όλων των τύπων (Αγρού, Οικιακά, Επαγγελµατική 
Στέγη, κλπ) όλες πιστοποιηµένες από την TUV AUSTRIA HELLAS.

• ∆ιαφήµιση:  ∆ιαφηµιστικά Στάντ, πινακίδες, επιγραφές, κλπ
• Τοµέας Κατασκευών: Ελασµατουργικές κατασκευές όπως: Ντουλάπες, 

θρανία, ερµάρια, ανοξείδωτα (παντώς τύπου, κλπ
• Αµυντικός Τοµέας: Οικίσκοι, Απάρτια απο ελάσµατα, κλπ
• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών: Οικίσκοι, πυλώνες, διάφορα απάρτια απο έλασµα
• Τοµέας Πετρελαιοειδών: Πυλώνες, στάντ, κλπ
• Τοµέας Ναυτιλιακών κατασκευών: Πίλαρ, ανοξείδωτες και ορειχάλκινες 

κατασκευές, Εσωτερικές επενδύσεις, κλπ 

Η εταιρία RAMA ABEE έχει στο πελατολόγιο της εταιρίες όπως Τεχνικές
Εταιρίες, INTRACOM, COSMOTE, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, ΕΘΕΛ,
ΕΛΤΑ, ΟΣΚ ΑΕ, κλπ και είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 & 14001.
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«Εµπιστευτείτε την RenApps για την επένδυση σας στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας».

Η RenApps συµµετείχε και ήταν χορηγός στην ∆ιεθνή Έκθεση “ENERGY –
PHOTOVOLTAIC” που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO, µεταξύ 29/9 και 2/10 2011.

Η έκθεση για την RenApps είχε µεγάλη επιτυχία καθώς κατά την διάρκεια της
πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες και σηµαντικότατες επαφές µε Επενδυτές.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης στελέχη της εταιρίας είχαν την ευκαιρία να
ενηµερώσουµε τους επισκέπτες-επενδυτές για τις εξαιρετικές αποδόσεις που
µπορούν να έχουν στα χρήµατα τους επενδύοντας στην κατασκευή µιας
Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από την RenApps.

Σε αυτό το πλαίσιο ενηµερώθηκαν για τα υλικά που επιλέγονται τα οποία είναι
επώνυµα και αξιόπιστα όπως επίσης και για το ότι σε κάθε κατηγορία υλικού
επιλέγονται αυτά που έχουν τα καλύτερα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά
όπως ο Θερµοκρασιακός συντελεστής (temperature coefficient) και η
Αποδοτικότητα (efficiency) καθώς και για το ότι κατά την εγκατάσταση
χρησιµοποιούνται στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνονται από τις τεχνικές
ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας από τα ηλεκτρολογικά.  
Όλα αυτά µεγιστοποιούν την απόδοση των εγκαταστάσεών της σε
κιλοβατώρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι χρηµατικές αποδόσεις να
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες των Επενδυτών/Πελατών της
εταιρίας.

RENAPPS  A.E.

∞ºπ∂ƒøª∞

RENAPPS A.E.
Συµµετοχή και Χορηγία στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση 

Energy - Photovoltaic 2011
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SABO ENERGY

∞ºπ∂ƒøª∞

SABO ENERGY
Παρούσα στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση Energy - Photovoltaic 2011

Με επιτυχία στέφτηκε η συµµετοχή της Sabo s.a Energy στη ∆ιεθνή Έκθεση
Ενέργειας που έγινε στο Metropolitan Expo από τις 29/9 έως και τις 2/10.

Το περίπτερο της εταιρίας, έκτασης 90 τµ, επισκέφτηκαν πελάτες µας οι
οποίοι έχοντας ήδη σε λειτουργία τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα και έχοντας
µείνει ευχαριστηµένοι από την συνεργασία τους µε τη Sabo,ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν την παραγωγή ενέργειας ακόµα περισσότερο.

Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό επισκεψηµότητας το είχε ο Αγροτικός
κόσµος, των οποίων οι συµβάσεις έχουν ήδη δροµολογηθεί και έχοντας
ενηµερωθεί για τα πρώτα Αγροτικά Φωτοβολταίκά πάρκα που σχεδιάζει η
Sabo s.a Energy, θέλησαν να απευθυνθούν στο εξειδικευµένο προσωπικό της
εταιρίας για να πραγµατοποιήσουν το έργο τους.   

Βέβαια από το περίπτερο δεν έλειψαν και οι ιδιώτες εκείνοι που
ενδιαφέρονται σχετικά µε την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στη στέγη του
σπιτιού τους. Ποσοστό που ολοένα µεγαλώνει και λαµβάνει σηµαντικό µερίδιο
στην αγοραστική πίτα.

SCHÜCO HELLAS

SCHÜCO HELLAS
Στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση Energy - Photovoltaic 2011

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Schüco Hellas στην 6η
∆ιεθνή έκθεση Energy & Photovoltaic 2011 που πραγµατοποιήθηκε απο 
τις  29.09 – 02.10 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO.

Στο εντυπωσιακά  διαµορφωµένο περίπτερό της, πληθώρα επισκεπτών έδειξε
ενδιαφέρον για τα προηγµένης τεχνολογίας Φωτοβολταϊκά και Ηλιοθερµικά
συστήµατα Schüco µε εφαρµογές σε στέγες, ταράτσες και πάρκα. 
Επίσης ενηµερώθηκαν για τις τρεις σηµαντικές ενεργειακές λειτουργίες των
συστηµάτων Schüco – Ενέργεια³: Eξοικονόµηση, Παραγωγή & ∆ικτύωση
Ενέργειας – που παρέχουν λύσεις για τις ενεργειακές απαιτήσεις κάθε
κτιρίου. 
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Ο Όµιλος Solar Cells Hellas συµµετείχε για 5η συνεχή χρονιά στη ∆ιεθνή
Έκθεση Energy-Photovoltaic 2011, που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό
κέντρο Metropolitan Expo. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί τη µεγαλύτερη αµιγής
έκθεση για τα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, µε τη
συµµετοχή των δυναµικότερων επιχειρήσεων, φορέων και επαγγελµατιών του
ενεργειακού κλάδου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχοντας ως βασικό µέληµα την βιοµηχανική καινοτοµία και τον αυστηρό
έλεγχο ποιότητας, ο Όµιλος Solar Cells Hellas είχε τη δυνατότητα να
παρουσιάσει στους επισκέπτες την ευρεία γκάµα  προϊόντων παραγωγής του,
ύψιστης ποιότητας και απόδοσης:
• ∆ισκία πυριτίου και ΦΒ στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου µε πάχος 

από 200µm έως και 180µm
• ΦΒ στοιχεία µε 2 και 3 bus-bars µε δυνατότητα εκτύπωσης 
• ΦΒ πλαίσια µε πλαίσιο και χωρίς πλαίσιο αλουµινίου υψηλής απόδοσης

Η πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής στις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών και στη Θήβα, συνολικής δυναµικότητας
80MW ετησίως, διασφαλίζουν ότι οι ΦΒ γεννήτριες ανταποκρίνονται στις
υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, σηµειώνοντας τα παρακάτω συγκριτικά
πλεονεκτήµατα: 
• Υψηλή διάρκεια ζωής µε µέγιστη απόδοση ΦΒ στοιχείων έως 16.2%
• Πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEN EN 61215:2005, ed.2 

και 61730:2007 part I&II
• Εγγύηση προϊόντος έως και 10 χρόνια (σε ισχύ από 1η Νοεµβρίου 2011)
• Εγγύηση απόδοσης 10 ετών στο 90% της ονοµαστικής ισχύος και 25 ετών στο 80%
• Πιστοποιηµένη µηχανική αντοχή για φορτία των 2400 Pa έως και 5400 Pa 

εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή τους σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 
όπως η έντονη χιονόπτωση, οι ισχυροί άνεµοι καθώς και υψηλό ποσοστό υγρασίας

• Μοναδική κατασκευή µε την χρήση επιµέρους υλικών υψηλής ποιότητας
• Πιστοποίηση παραγωγικών διεργασιών µε ISO 9001, ISO 14001 και ΟHSAS 18001
• Πιστοποίηση “made in Europe”
• Υποστήριξη και µετά την πώληση

Εκτός από τη βιοµηχανική παραγωγή, ο Όµιλος ενηµέρωσε το κοινό για την
παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελµατικών λύσεων που προσφέρει, όπως και
για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που
περιλαµβάνουν υπηρεσίες εκπόνησης τεχνοοικονοµικών µελετών για έργα
ενεργειακά και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και σχεδιασµό, προµήθεια
εξοπλισµού, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β εγκαταστάσεων.

Ο όµιλος εταιριών SOLAR CELLS HELLAS ΑΕ δραστηριοποιείται επιτυχώς στον
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από το 2007. Η συνολική επένδυση
στον τοµέα παραγωγής φωτοβολταϊκών προϊόντων περιλαµβάνει δύο
υπερσύγχρονες και πλήρως καθετοποιηµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών για την παραγωγή πολυκρυσταλλικών δισκίων πυριτίου
ισχύος 80MWp, φωτοβολταϊκών ηλιακών κελιών ισχύος 80MWp και
φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 80MWp κατά έτος.

SOLAR CELLS HELLAS

∞ºπ∂ƒøª∞

SOLAR CELLS HELLAS
Εξαιρετική συµµετοχή του Οµίλου στην ∆ιεθνή Έκθεση 

Energy - Photovoltaic 2011
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SUNWIND

∞ºπ∂ƒøª∞

SUNWIND
Συµµετοχή στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση Energy - Photovoltaic 2011

Τεράστια επιτυχία και προσέλευση κόσµου είχε η συµµετοχή της εταιρίας
SUNWIND στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC, στην Αθήνα στο
Εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO από 29 Σεπτεµβρίου έως 02
Οκτωµβρίου 2011. 

Στα πλαίσια της έκθεσης τα στελέχη της εταιρίας ενηµέρωσαν τους
πελάτες/επισκέπτες για όλα τα νέα προϊόντα αλλά και τους προµηθευτές
παγκοσµίως (Κίνα, Αµερική και Ευρώπη)  σε ό,τι αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα,
στέγες και ανεµογεννήτριες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΕΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ
∆ΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΣ,
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Α.Π.Ε.

Ο υπουργός ΥΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου βλέποντας την πραγµατικά εκπληκτική
προσφορά των 19.900€ +ΦΠΑ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ισχύος 10 KWP, συγχαίρει τον
Γενικό ∆ιευθυντή της SUNWIND κ. Μάριο ∆ράµαλη και αφού ενηµερώθηκε για τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της  τον συνεχάρη σχολιάζοντας ενδεικτικά ‘’µε αυτή
την τιµή µπορούν όλοι να βάλουν πλέον Οικιακή Φ/Β στέγη ακόµα και µε
µετρητά’’. 

Παράλληλα  η προσφορά για τις οικιακές στέγες ισχύος 10 kwp µε 19.900 ευρώ,
αλλά και τις  αγροτικές εκτάσεις ιδιωτών “επί γης” µε 189.000 ευρώ, «λύσεις µε
το κλειδί στο χέρι», προκάλεσαν ικανοποίηση στο αγοραστικό κοινό, καθώς
πρόκειται για οικονοµικές προσφορές µε ποιοτικά χαρακτηριστικα. Η εταιρία
αντιλαµβανόµενη τη δύσκολη συγκυρία για όλους, ικανοποιεί τις ανάγκες των
πελατών της δίνοντας λύσεις τιµής και χρηµατοδότησης.

Εντυπωσιακό ήταν και το ενδιαφέρον νέων υποψήφιων συνεργατών για τα
SUNWIND SHOP, έναν τοµέα που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα µε τοπικούς
συνεργάτες µέσω franchise σε όλη την Ελλάδα. Σύντοµα αναµένεται να
ξεπεράσουν τους 30 συνεργάτες σε µηχανικούς, ηλεκτρολόγους- εγκαταστάτες
σε κάθε πόλη της Ελλάδας, µε την ποιότητα κατασκευής και µε τεχνική
εξυπηρέτηση που εξασφαλίζει ο Όµιλοςγια κάθε πελάτη.

Όλοι οι συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι περνούν από αυστηρή διαδικασία
επιλογής και πληρούν όλα τα ποιοτικά κριτήρια που τίθενται, ξεκινούν την πορεία
τους τοπικά αλλά πάντα µε την υποστήριξη και την εγκυρότητα του ΟΜΙΛΟΥ
SUNWIND.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ SUNWIND.

Όλοι οι αντιπρόσωποι τίµησαν τον Όµιλο SUNWIND προσερχόµενοι στο
εκθεσιακό περίπτερο, όπου και άντλησαν άµεσα πελατολόγιο για τους νοµούς
στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Ο υπουργός ΥΠΕΚΑ
κος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 

ο υφυπουργός κος Γιάννης Μανιάτης και
ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος

Μίχαλος µε τον Γενικό  ∆ιευθυντή της
SUNWIND κο Μάριο ∆ράµαλη στο

περίπτερο της SUNWIND.

Ο Κος Γιάννης Λάµπος και Αθανάσιος
Παπαβασιλείου αντιπρόσωποι της στους

Νοµούς Καλαµάτας και Κοζάνης
αντίστοιχα.
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∆υναµική ήταν για ακόµη µια φορά η παρουσία της εταιρίας SUNCO Α.Ε. στην
6η διεθνή έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC που διεξήχθη από τις 29
Σεπτεµβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN
EXPO, στον διεθνή αερολιµένα Ελ.Βενιζέλος.

Στο άρτια οργανωµένο περίπτερο που κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο των
ιδιωτών όσο και των επαγγελµατιών, παρουσιαστήκαν ολοκληρωµένες λύσεις
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Με την ευκαιρία της έκθεσης, ιδιώτες,
κατασκευαστές και µηχανικοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε στελέχη
της εταιρείας και να συζητήσουν για τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα
προϊόντα που προσφέρει η εταιρία SUNCO.

Στο περίπτερο της εταιρίας παρουσιάστηκαν τα συστήµατα στήριξης
φωτοβολταϊκών πλαισίων ΕΣΤΙΑ για κεκλιµένες οροφές µεταλλικού
τραπεζοειδούς πάνελ αλλά και για στέγες µε κεραµίδια, το σύστηµα Φ/Β
πλαισίων ΗΛΕΚΤΡΑ για επίπεδες οροφές καθώς επίσης το σύστηµα ΦΑΕΘΩΝ
για εφαρµογές σε µεγάλα πάρκα. Ιδιαίτερη εντύπωση κέρδισε το αλουµινένιο
εξάρτηµα Fast Lock για στήριξη των Φ/Β πάνελ σε κεκλιµένες οροφές
µεταλλικού τραπεζοειδούς πάνελ που προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην
κατασκευή εξασφαλίζοντας άριστη στεγάνωση σε οποιοδήποτε πάνελ.
Ταυτόχρονα, τα πρωτοποριακά και πατενταρισµένα κεραµίδια αλουµινίου
προσέλκυσαν όλα τα βλέµµατα. Τα κεραµίδια αλουµινίου, συµβατά µε όλους
τους τύπους των αντίστοιχων κεραµικών,  προσφέρουν ασφάλεια, ταχύτητα
και ευκολία κατά την τοποθέτηση διασφαλίζοντας άριστη υδατοστεγανότητα
χωρίς την διάνοιξη οπών και τον τραυµατισµό της µόνωσης. 

Η SUNCO, θυγατρική της εταιρίας ALUMINCO, αναλαµβάνει την µελέτη, το
σχεδιασµό και την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής και
µεγάλης ισχύος προσφέροντας στους πελάτες της λειτουργικές και
αποδοτικές λύσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών.
Παράλληλα, αναλαµβάνει για λογαριασµό των πελατών της όλες τις
απαιτούµενες ενέργειες, από την εξασφάλιση της χρηµατοδότησής µέχρι τις
διαδικασίες µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και την ∆ΕΗ για την διασύνδεσή µε το
ηλεκτρικό δίκτυο.

SUNCO A.E.

∞ºπ∂ƒøª∞

SUNCO A.E.
∆υναµικό παρόν στην ∆ιεθνή Έκθεση 

Energy - Photovoltaic 2011
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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
άρθρο:
∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος
Καντζιούρα Αθηνά
Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη Κοσµόπουλος Ιωάννης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών 

Πολυτεχνική Σχολή, ∆.Π.Θ., Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς, Μελετητής συστηµάτων 
Eξοικονόµησης Eνέργειας της Aid Engineering

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
άρθρο:
Τασία Χρισσαϊτη, Γραφ. Τύπου ∆ικτύου ∆άφνη

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
άρθρο:
Κοτοπούλης Γρηγόρης, Γεωπόνος Γ.Π.Α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ 62446 vs ISO 9001 vs
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
άρθρο:
Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
Πανεπιστηµιο Πατρών - ∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων
Σκούρας Ιωάννης
Επιθεωρητής Φ/Β Εγκαταστάσεων
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
Πανεπιστηµιο Πατρών
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Θα δεχόµασταν άραγε να δούµε τoν Λευκό Πύργο και την Άνω Πόλη κάπως
έτσι;

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων του
κοινού απέναντι στην επικείµενη εφαρµογή των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα. Ήδη η
χώρα µας µε πολύ πρόσφατη νοµοθεσία, θα εναρµονιστεί µε την Κοινοτική
Οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των Α.Π.Ε. τόσο στα κτίρια
(υπάρχοντα και νέα) όσο και σε γενικότερο επίπεδο (πάρκα).
Το ενδιαφέρον της έρευνας είναι ότι ολοκληρώθηκε ακριβώς πριν την
ανακοίνωση των νοµοθετικών µέτρων και της συνακόλουθης προβολής του
θέµατος από τα Μ.Μ.Ε., και κατά συνέπεια κατέγραψε  τις ανεπηρέαστες
στάσεις του κοινού πριν από εξωτερικούς παράγοντες.
Η έρευνα έγινε µε την χρήση ερωτηµατολογίων σε σταθµισµένο δείγµα που
κάλυψε όλες τις περιοχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Τα συµπεράσµατα της Έρευνας που παρουσιάζονται εδώ, περιγράφουν µε
µεγάλη σαφήνεια τις θέσεις, στάσεις και αντιλήψεις του κοινού της
Θεσσαλονίκης απέναντι στην άµεσα επερχόµενη ένταξη στην
καθηµερινότητα των ελλήνων της εφαρµογής και χρήσης των Α.Π.Ε. στην
Ελλάδα.
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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

άρθρο:

∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος

Καντζιούρα Αθηνά

Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη

Κοσµόπουλος Ιωάννης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και

Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων 

και Οικισµών 

Πολυτεχνική Σχολή, ∆.Π.Θ. 

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
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Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ελλάδα θα ανήκει στις χώρες που θα
έχουν συµµορφωθεί µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας γενικά, τόσο σε επίπεδο κτιρίων (υπάρχοντα
και νεοαναγειρόµενα), καθώς επίσης και σε µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις
Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) για εθνική χρήση.
Λίγες ηµέρες πριν από την ανακοίνωση της Νοµοθεσίας, της σχετικής µε τα
παραπάνω µέτρα από τα Μ.Μ.Ε., µία µεγάλης κλίµακας πανελλήνια έρευνα
διεξήχθη από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού,
σε διάφορες µεγάλες πόλεις της Ελλάδος, και αφορούσε τόσο τον γενικό
πληθυσµό όσο και ειδικές οµάδες πληθυσµού.

Ο σκοπός της Έρευνας ήταν να διερευνήσει τόσο το γνωστικό επίπεδο του
κοινού σχετικά µε τις Α.Π.Ε., όσο και το να προσδιορίσει τις θέσεις και στάσεις
του κοινού απέναντι στις δυνατές (ή ίσως και υποχρεωτικές) εφαρµογές των
Α.Π.Ε.

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θεωρήθηκαν πολύ σηµαντικά, λόγω της
συγκυρίας, εφόσον αµέσως µετά, µια ενηµερωτική εκστρατεία της κοινής
γνώµης επρόκειτο να ξεκινήσει, ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των νέων
νοµοθετικών µέτρων. Κατά συνέπεια, η παρούσα Έρευνα διερεύνησε τις
στάσεις (θέσεις και αντιλήψεις) του κοινού πριν τον όποιο επηρεασµό.
Προ του σχεδιασµού της παρούσας έρευνας, ελήφθησαν υπόψιν διάφορες
σχετικές έρευνες και δηµοσιεύσεις (Τσούτσος Θ. 2004, Παπαδόπουλος 2002,
∆ασκαλάκη κ.α. 2007, Μιχαλακάκου κ.α.   2002) και φυσικά οι προηγούµενες
σχετικές έρευνες που έχουν δηµοσιευτεί από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού
και Ενεργειακού Σχεδιασµού. (Κοσµόπουλος, 2005/2006/2007/2008).
Όλες οι παραπάνω έρευνες συντείνουν στην θεώρηση της χώρας µας ως
ιδιαίτερη περίπτωση, εφόσον το επίπεδο εφαρµογής των Α.Π.Ε. σε σύγκριση
µε άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι χαµηλό, και παράλληλα το κοινό αφενός δείχνει
τάση για αποδοχή απέναντι στις Α.Π.Ε., αλλά ταυτόχρονα είναι έκδηλη η
ανάγκη για περισσότερη ενηµέρωση.

Η Έρευνα σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού. Μιας µικρής κλίµακας αλλά απαραίτητη πιλοτική Έρευνα
διεξήχθη στην Ξάνθη, έδρα του ∆.Π.Θ., και στην συνέχεια αναπτύχθηκε η
έρευνα σε πανελλήνια κλίµακα που διήρκεσε από τον Ιανουάριο εώς τον
Ιούλιο του 2009. Η Έρευνα διεξήχθη από τα µέλη του Εργαστηρίου καθώς και
µεγάλο αριθµό από τους φοιτητές του Τµήµατος που παρακολουθούν σχετικά
µαθήµατα του Εργαστηρίου. Τα ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν,
κωδικοποιήθηκαν κι επεξεργάστηκαν στατιστικά από τα µέλη του
Εργαστηρίου.

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην συνέχεια, αφορούν την πόλη της
Θεσσαλονίκης και καταγράφουν τις στάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της
ως προς τις Α.Π.Ε.

Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε σύµφωνα µε την Κλίµακα των 5 βαθµίδων
Guttmann (Canter,1988) και προσαρµόστηκε στην ευρέως αποδεκτή και
χρησιµοποιούµενη Κλίµακα των 5 σηµείων ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
συσχετισµού µε όλες τις υπάρχουσες κοινωνικές έρευνες του Εργαστηρίου
µας και να είναι δυνατή η συγκριτική µελέτη. (Πρβλ. Κοσµόπουλος, 2005 –
2009).

Για την εξαγωγή και την εύκολη ερµηνεία των αποτελεσµάτων η χρήση
υπολλογιστικών φύλλων Excel ήταν σηµαντική αρωγή στην παρούσα µελέτη.
Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από απλή στατιστική επεξεργασία, µε σκοπό να
προκύψουν κατανοητά δεδοµένα, εφόσον απώτερος στόχος της έρευνας είναι
να κατανοήσουν οι διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες προς ποιες κατευθύνσεις
πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα.
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Ως προς το δείγµα, έγινε τυχαία επιλογή ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές
της πόλης και των προαστίων της, καθώς επίσης και η µεγαλύτερη δυνατή
κλίµακα ηλικιών, απασχόλησης και µορφωτικού επιπέδου.

Αποτελέσµατα

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

1. Φύλο 2. Ηλικία

3. Επίπεδο µόρφωσης

>> Έρευνα διερεύνησης στάσεων
και αντιλήψεων των κατοίκων της

Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις
εφαρµογές των ΑΠΕ

Όπως προκύπτει από την κοινωνική Έρευνα, οι πολίτες είναι πληροφορηµένοι
σε ικανοποιητικό επίπεδο σχετικά µε τις δυνατότητες εφαρµογών των Α.Π.Ε.
Οι περισσότεροι δηλώνουν πως η κύρια πηγή πληροφόρησης τους είναι τα
Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, τύπος) και λιγότερο άλλες πηγές, όπως η εκπαίδευση ή η
κρατική ενηµέρωση.

Προκύπτει άµεσα η δυνατότητα χειραγώγησης και κατεύθυνσης των στάσεων
και αντιλήψεων του κοινού από τα Μ.Μ.Ε., και σχετικά µε το ευαίσθητο θέµα
του Περιβάλλοντος και ειδικότερα των Α.Π.Ε.
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4. Γνωρίζετε τι είναι ο Ηλιακός
Θερµοσίφωνας;

5. Γνωρίζετε τι είναι η
Ανεµογενννήτρια;

6. Γνωρίζετε τι είναι τα
Φωτοβολταϊκά;

7. Γνωρίζετε τι είναι το Θερµοκήπιο;

8. Γνωρίζετε τι είναι η Πέργκολα; 9. Γνωρίζετε για τα ∆ιπλά Τζάµια;

10. Γνωρίζετε για την Μόνωση; 11. Γνωρίζετε για τη Γεωθερµία;
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14. Γνωρίζετε τι είναι Μικρό
Υδροηλεκτρικό;

15. Γνωρίζετε τι είναι το Φωτοβολταϊκό
Πάρκο;

16. Γνωρίζετε τι είναι το Αιολικό
Πάρκο;

17. Νοµίζετε ότι όλα τα παραπάνω:
α) Βοηθούν να σωθεί το περιβάλλον;

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Έρευνα διερεύνησης στάσεων
και αντιλήψεων των κατοίκων της

Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις
εφαρµογές των ΑΠΕ

12. Γνωρίζετε για το Φυσικό Αέριο; 13. Γνωρίζετε για την Βιοµάζα;
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17 β) Εξοικονοµούν Ενέργεια; 17 γ) Εξοικονοµούν χρήµατα;

18. Θα επιθυµούσατε να δείτε τα
παραπάνω να χρησιµοποιούνται
περισσότερο στην χώρα σας;

19. Σκεφτήκατε να τα χησιµοποιήσετε κι
εσείς;

20. Τα χρησιµοποιείτε ήδη; 21. Σκοντάψατε στην γραφειοκρατία;

Όσον αφορά µεµονωµένα νοικοκυριά ή κατοικίες, το κοινό δείχνει έτοιµο να
χρησιµοποιήσει συσκευές εφαρµογής των Α.Π.Ε., αλλά εφόσον ακόµη τις
θεωρούν ακριβές, περιµένει να εφαρµοστούν µέτρα από το κράτος, όσον
αφορά επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Φυσικά στην περίπτωση
υποχρεωτικής δια νόµου επιβολής της εφαρµογής των Α.Π.Ε., οι αντιδράσεις –
στάσεις του κοινού θα πρέπει να προσεγγιστούν µε διαφορετικό τρόπο.
Όσον αφορά την γενικότερη χρήση των Α.Π.Ε. σε ευρύτερη κλίµακα (όπως
Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα), πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι
το κοινό δείχνει να προβληµατίζεται. Οι περισσότεροι εύχονται να
εγκατασταθούν τέτοια πάρκα, αλλά ταυτόγχρονα η πλειοψηφία δεν
αποδέχεται το να τα δει εγκατεστηµένα στο τοπίο γύρω από την
πόλη/περιοχή όπου κατοικούν/διαβιούν.
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¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Έρευνα διερεύνησης στάσεων
και αντιλήψεων των κατοίκων της

Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις
εφαρµογές των ΑΠΕ

Αυτό το γεγονός καταδεικνύει την ύπαρξη του Συνδρόµου NIMBY («όχι στην
αυλή µου», Κοσµόπουλος, 2000) σε ισχυρό βαθµό, υπογραµµίζοντας
ταυτόχρονα τον τοµέα όπου θα προκύψει ένα σοβαρό πρόβληµα για τις αρχές:
Η χωροθέτηση της µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.(πάρκα).
Καταλήγοντας, σαν γενικό συµπέρασµα, το κοινό είναι αρκετά ενήµερο για τις
δυνατότητες και τις εφαρµογές των Α.Π.Ε. Και εφόσον το ερώτηµα ήταν: Είναι
το κοινό προετοιµασµένο για να εφαρµόσει τις Α.Π.Ε.; Η απάντηση είναι και
ναι και όχι. Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά όχι, λόγω έλλειψης επαρκούς
ενηµέρωσης και κατευθυντήριων οδηγιών και µέτρων.

22. Θα θέλατε άλλα είναι ακριβά; 23. Αν σας δινόταν κρατική επιχορήγηση και
φοροαπαλαγή θα προχωρούσατε στην
εγκατάσταση;

24. Ποιές είναι οι κύριες πηγές πληροφόρησης σας για τις Α.Π.Ε.;
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>> Έρευνα διερεύνησης στάσεων
και αντιλήψεων των κατοίκων της
Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις
εφαρµογές των ΑΠΕ

Προτάσεις
Πρέπει να ληφθούν άµεσα νοµοθετικά µέτρα για την εφαρµογή των Α.Π.Ε. το
ταχύτερο δυνατό. Αυτά πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα, ώστε να µπορούν
άµεσα να εφαρµοστούν. Επίσης πρέπει να στοχεύουν τόσο στο Περιβάλλον
αυτό καθ’εαυτό, τους ενεργειακούς πόρους, την οικονοµία του κράτους, αλλά
επίσης και στην περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και στα οικονοµικά
του κάθε νοικοκυριού, ώστε να πείσουν το κοινό για την ένταξη των Α.Π.Ε.
στην καθηµερινότητα τους.
Ταυτόχρονα, έµφαση πρέπει να δοθεί στην απόλυτη απλοποίηση της σχετικής
γραφειοκρατίας.

Τέλος, µια εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού µεγάλης κλίµακας, όσον
αφορά τις Α.Π.Ε. και τα πλεονεκτήµατα τους τόσο στις εφαρµογές σε επίπεδο
νοικοκυριού όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (πάρκα) για δηµόσια και ιδιωτική
ωφέλεια, θεωρείται άµεσα αναγκαία.
Ευχαριστίες
Ευχαριστίες οφείλονται στα µέλη του εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ., τους Υποψήφιους
∆ιδάκτορες Καντζιούρα Α., Φραγκίδου Π., τους Κοσµόπουλο Ι (Μ.Φ.), Κλέσκα
Κ., Στατιστικό, τους σπουδαστές των µαθηµάτων µας, , και κυρίως σε όσους
Έλληνες πολίτες συµµετείχαν πρόθυµα στην αυτήν την έρευνα.

Βιβλιογραφία
• Canter, D,1988, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
• Daskalaki, E., Balaras C.A., Droutsa, P., Kontoyannidis, S., Graglia, A. 2007. Datacollection from 

Energy audits for Hellenic Buildings. In IEE Project. Data Mine. IEE Project.
• E.E. 2008. Commission of the European Communities,Brussels. In Proposal for a directive of
the 

European Parliament on the promotion of the use of energy from Renewable Sources.
• Κοσµόπουλος.Π. 2008. Έρευνα για τις Εφαρµογές των.ΑΠ.Ε και την εξοικονόµηση ενέργειας 

στην περιοχή της.Θεσσαλονίκης. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο.Μακεδονίας
• Kosmopoulos, P. 2008. Buildings,Energy and the Environment. Thessaloniki: University Studio 

Press.
• Kosmopoulos, P. 2004. Environmental Psychology. Thessaloniki: University Studio Press.
• Kosmopoulos, P. 2005. MESAEP.
• Kosmopoulos, P. 2005. Social Attitudes about Environmental Design. I.C.PALENC. Santorini.
• Kosmopoulos, P. 2006. The use of Renewable Energy Sources in houses. I.C. PLEA. Geneva.
• Kosmopoulos, P., Ioannou, T. 2005. Social Attitudes about Environmental Design and R.E.S..
• Mihalakakou, G., Santamouris, M., Tsangrassoulis, A. 2002. On the Energy consumption in 

Residential Buildings. Energy and Buildings 34(7, 08):727-36.
• Τσούτσος.Θ.κα. 2009. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Ενσωµατωµένα σε Κτίρια I και II.
PURE,I.E.,E.C.
• Papadopoulos, A.. 2002. Strategies for a more efficient integration of Renewable Energy 

Systems in Urban Buildings. 33rd Congress on Heating,Refregeration and Air Conditioning. 
Belgrade.

• Papadopoulos, A., Theodosiou, T., Karatzas, K. 2002. Feasibility of energy saving renovation 
measures in Urban Buildings. Energy and Buildings 34(5, 06):455-66.

• Renewable Energy Sources and Energy Saving. 2008. www.cres.gr/kape/main.htm. Ed.  CRES. 
Transl.  C.R.E.S..

• Santamouris, M., Asimakopoulos, D. Energy Saving in Urban Environment Buildings. Solar 
Energy and Energy Saving (14).

• Tsoutsos, T., Stamboulis Y. 2004. The Sustainable diffusion of Renewable Energy Technologies. 
Focused Policy,Technovation.

• Weber, L. 1997. Viewpoint-Some reflexions on Barriers to efficient use of energy. Energy Policy 
25(10):833-35.



110 ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

άρθρο:

Νικόλαος Ψαρράς

Μελετητής συστηµάτων 

Eξοικονόµησης Eνέργειας 

της Aid Engineering

Η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί µία ήπια και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η
οποία περικλείεται στο εσωτερικό της γης και µπορεί να ανακτηθεί και να
αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο για διάφορες χρήσεις. Θεωρείται ανανεώσιµη
πηγή ενέργειας, εφόσον η αξιοποίηση ενός γεωθερµικού συστήµατος
πραγµατοποιείται µε άντληση και επανεισαγωγή του υδροφόρου ορίζοντα ή
ακόµα και την φόρτιση και αποφόρτιση του υπεδάφους ή του γεωθερµικού
ταµιευτήρα. 
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Οι χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας ταξινοµούνται µε βάση τη
θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών. Όταν η θερµοκρασία του
υπεδάφους ή του υπόγειου υδροφόρου παρουσιάζει ανώτατο όριο τους 25 oC,
αναφερόµαστε σε αβαθή γεωθερµία η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί για ιδία
χρήση, κυρίως για θέρµανση-ψύξη κτιρίων και θερµοκηπίων, αγροτικές
εφαρµογές, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θέρµανση του νερού πισίνας. 
Ο γεωθερµικός κλιµατισµός άρχισε να αναπτύσσεται αισθητά από τη δεκαετία
του 1980 µέχρι σήµερα, µέσω της χρήσης των γεωθερµικών αντλιών
θερµότητας. Η αρχή λειτουργίας των συστηµάτων αυτών βασίζεται στη
µεταφορά θερµότητας από και προς το έδαφος µέσω φυσικής
ανακυκλοφορίας του υπόγειου νερού ή µέσω τεχνητής ανακυκλοφορίας
νερού εντός ενταφιασµένων σωλήνων στα ανώτερα στρώµατα του
υπεδάφους. 

Περιοχές µε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 25οC χαρακτηρίζονται ως
γεωθερµικά πεδία χαµηλής, µέσης και υψηλής ενθαλπίας, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών που περιέχουν και τη θερµική ισχύ
που µπορούν να παράγουν. Η κύρια χρήση των γεωθερµικών πεδίων είναι η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τηλεθέρµανση. Τα χαρακτηριστικά του
γεωθερµικού πεδίου (θερµοκρασία ρευστού, βάθος, ισχύς, κλπ) ορίζουν τον
τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής  ενέργειας όπως λ.χ συµβατικοί
ατµοστρόβιλοι ή δυαδικός κύκλος.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις προερχόµενες από την αξιοποίηση της
αβαθούς γεωθερµικής ενέργειας ή του γεωθερµικού δυναµικού (χαµηλής,
µέσης, υψηλής ενθαλπίας) είναι ελάχιστες εν συγκρίσει µε τα περιβαλλοντικά
οφέλη που προκύπτουν. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεωθερµία
δεν προκαλεί αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν ληφθούν υπόψη όλοι
οι πιθανοί κίνδυνοι, διότι µειώνει τους αέριους ρύπους. Οι εργασίες ανόρυξης
γεωτρήσεων, εγκατάστασης του δικτύου µεταφοράς, εγκατάστασης του
δικτύου εκµετάλλευσης, καθώς και η διατάραξη της θερµοκρασίας του
ταµιευτήρα όπως επίσης και η εξέταση της χηµικής σύστασης των ρευστών
και η εκποµπή επιβλαβών αερίων είναι διαδικασίες που πρέπει να
προβλεφθούν και να περιοριστούν µε τις κατάλληλες µεθόδους.
Στην περίπτωση της αβαθούς γεωθερµίας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
είναι συνήθως αποτέλεσµα κακοτεχνιών και λανθασµένης εγκατάστασης και
αφορούν κυρίως στη διαφυγή του αντιψυκτικού διαλύµατος και τη µεταβολή
της θερµοκρασίας και ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα. 

Η αβαθής γεωθερµία δηµιουργεί µέγιστο όφελος για το κοινωνικό σύνολο.
Είναι µια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, που κάνει χρήση µόνο
ηλεκτρικής ενέργειας και είναι απαλλαγµένη από κάθε είδους συµβατικό
καύσιµο. Ο υψηλός βαθµός απόδοσης των γεωθερµικών συστηµάτων
κλιµατισµού οδηγεί σε µέγιστη απόδοση του συστήµατος και σε µικρή
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρηµατική εξοικονόµηση που
προκύπτει κατά τη διαδικασία της θέρµανσης είναι περίπου 55% ενώ κατά την
διαδικασία της ψύξης ανέρχεται περίπου στο 45% σε σύγκριση µε τα
συµβατικά συστήµατα καυστήρα-λέβητα και τα συµβατικά κλιµατιστικά.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Η µειωµένη κατανάλωση προκαλεί την µείωση των εκλυόµενων αέριων ρύπων
στον πρωτογενή τοµέα και την επίτευξη των στόχων της ∆ΕΗ. Ένα γεωθερµικό
σύστηµα κλιµατισµού απαιτεί σταθερή ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
από τη ∆ΕΗ, γεγονός που ενισχύει και την αποφυγή των blackout κατά την
θερινή περίοδο. 

Σε τοπικό επίπεδο, οι γεωθερµικές εφαρµογές οδηγούν σε σηµαντική µείωση
των εκλυόµενων ρύπων, σε σύγκριση µε ένα συµβατικό σύστηµα θέρµανσης
που αποτελείται από καυστήρα-λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου µε την
ίδια θερµική ισχύ. Το γεγονός αυτό προστατεύει τη βιοποικιλότητα της
περιοχής του έργου, εφόσον η γεωθερµία έχει απολύτως πράσινη
συµπεριφορά. Εκτός όµως από τις περιβαλλοντικές ωφέλειες, ενδέχεται να
προκύπτουν και οικονοµικά οφέλη από τη χρήση της γεωθερµίας, εφόσον
συµβάλλει στη µείωση των αέριων ρύπων και κατά συνέπεια δίνει τη
δυνατότητα µεταπώλησης των αέριων ρύπων που εξοικονοµήθηκαν. 

Σε ένα κτίριο ενεργειακών απαιτήσεων της τάξης των 100kW, προκύπτει ότι η
χρήση των γεωθερµικών συστηµάτων κλιµατισµού µειώνει τις εκποµπές CO2
ετησίως περίπου κατά 39% και τις εκποµπές ΝΟx ετησίως  περίπου κατά 43%
εν συγκρίσει µε ένα σύστηµα θέρµανσης καυστήρα-λέβητα πετρελαίου, και
µε ένα σύστηµα ψύξης συµβατικών κλιµατιστικών, µε ίδια θερµική και
ψυκτική ισχύ µε το γεωθερµικό σύστηµα.

Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα, καθώς και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές
υπογραµµίζουν την ανάγκη για περιορισµό των αέριων ρύπων, κατά 8%, µέχρι
το 2010 σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ο βασικός στόχος είναι η
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ανάπτυξη της οικονοµίας µε
χαµηλές εκποµπές ρύπων, ώστε να µειωθεί η εξάρτηση της από το πετρέλαιο
και τα λοιπά συµβατικά καύσιµα. Βασικός παράγοντας για την αύξηση των
γεωθερµικών εφαρµογών στον Ελλαδικό χώρο είναι πέρα από τα οικονοµικά
κίνητρα και κρατικές επιδοτήσεις, αλλά και η γνώση και ενηµέρωση των
ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των γεωθερµικών συστηµάτων. 
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  Το «Σήµα Αειφορίας» θα διεκδικήσουν και πάλι οι νέοι Νησιωτικοί ∆ήµοι του
Αιγαίου που προέκυψαν µετά τον Καλλικράτη, µε νέες δράσεις για το
περιβάλλον, την πράσινη οικονοµία, τον πολιτισµό…

Σε διεθνή ηµερίδα που οργανώθηκε στις 14 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου για τις τοπικές  πρωτοβουλίες και
την πράσινη ανάπτυξη, ο πρόεδρος του δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου
∆ΑΦΝΗ και δήµαρχος Άνδρου κ. Γιάννης Γλυνός, αναφέρθηκε στην ανάγκη
υπέρβασης των κλασσικών επενδυτικών σχηµάτων στην ενέργεια, ειδικά στο
νησιωτικό χώρο στην εποχή της κρίσης: «στη ∆ΑΦΝΗ µε την υποστήριξη του
Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου επεξεργαζόµαστε ήδη σχέδια για
κοινοπρακτικά σχήµατα σε ενεργειακά έργα µε συµµετοχή των ΟΤΑ και
συνεταιρισµών. Οι νέες πολυµετοχικές ενεργειακές εταιρείες, µπορούν να
προωθήσουν τις ΑΠΕ µε περισσότερα οφέλη για το περιβάλλον, τις τοπικές
κοινωνίες και την  οικονοµία.  

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟ
∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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Τασία Χρισσαϊτη

Γραφ. Τύπου ∆ικτύου ∆άφνη

Μπορούν ακόµη, σε συνθήκες περιορισµένης ρευστότητας των τραπεζών, να
λύσουν το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των επενδύσεων.  Σε πρώτη φάση
έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για την Άνδρο και τη Σαµοθράκη, αλλά
ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλα νησιά. Βέβαια, µια τέτοια καινοτοµία
απαιτεί επίλυση προβληµάτων στο θεσµικό επίπεδο (π.χ συµµετοχή των ΟΤΑ
σε επενδυτικά σχήµατα), επίλυση του κρίσιµου ζητήµατος της
χρηµατοδότησης της ίδιας συµµετοχής των δήµων (σε συνθήκες ένδειας
τραπεζικών κεφαλαίων) και ζητήµατα που σχετίζονται µε το εταιρικό δίκαιο,
την δίκαιη κατανοµή των κερδών (δεδοµένης της δυσπιστίας µεταξύ των
εταίρων σε νεοφανή σχήµατα, και της δυσκολίας στην κατοχύρωση των
δικαιωµάτων των µικροµετόχων κτλ.)»
Στην ίδια εκδήλωση, παρουσιάστηκαν σχετικά παραδείγµατα από χώρες του
εξωτερικού, ανακοινώθηκε επίσηµα το έργο για τα Έξυπνα ∆ίκτυα σε 5 νησιά
του Αιγαίου, καθώς και το πρόγραµµα Αειφορικών ∆ράσεων των δήµων που
συµµετέχουν στο ∆ΑΦΝΗ. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Οι δράσεις της αειφορίας είναι το αποτέλεσµα του σχεδιασµού που άρχισε
από το 2006 στο πλαίσιο του δικτύου ∆ΑΦΝΗ (∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων
Αιγαίου).  Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του δικτύου ∆ΑΦΝΗ αφορούσε
δράσεις µεταξύ 37 νησιωτικών δήµων του Αιγαίου για την περίοδο 2006 –
2010.
Τα νησιά συµµετέχουν στο πρόγραµµα εθελοντικά, και η προσπάθειά τους
συνιστά το πρώτο παγκοσµίως εγχείρηµα για τη προβολή περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων σε ένα σύστηµα πιστοποίησης µε
συγκεκριµένους κανόνες και κοινά αποδεκτές διαδικασίες. 
Το δίκτυο ∆ΑΦΝΗ δηµιουργήθηκε το 2006, µετά την διαπίστωση ότι τα νησιά
ως ξεχωριστές γεωγραφικές ενότητες, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν
απαντώνται στον ηπειρωτικό χώρο, είναι τόποι που χρήζουν ειδικής
αντιµετώπισης.  Η «νησιωτικότητα», η ιδιαιτερότητα δηλαδή των νησιών, που
οφείλεται στην γεωγραφική αποκοπή τους από την ενδοχώρα αλλά
ταυτόχρονα και από την εξάρτηση σε µεγάλο βαθµό από τα αστικά κέντρα, η
αποµόνωση τους χειµερινούς µήνες και η πληθυσµιακή έκρηξη λόγω
τουρισµού το καλοκαίρι, η µείωση του πληθυσµού, το δηµογραφικό ζήτηµα, η
λειψυδρία, η δυσκολία στη διαχείριση της ενέργειας, η άναρχη ανάπτυξη και
η καταστροφή του τοπίου, δηµιουργούν ζητήµατα που απαιτούν
εξειδικευµένες λύσεις. Όλα τα παραπάνω µαζί µε τη διαπίστωση ότι αυτά
αποτελούν κοινά ζητήµατα στον νησιωτικό χώρο, οδήγησαν στη δηµιουργία
του δικτύου ∆ΑΦΝΗ (∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου), µε µέλη αρχικά
νησιωτικούς δήµους του Αιγαίου και εν συνεχεία, µε τον νέο αυτοδιοικητικό
χάρτη, δήµους-νησιά καθώς και νησιωτικές περιφέρειες.  

Μετά τον Καλλικράτη, συµµετέχουν αυτή τη στιγµή στο δίκτυο ∆ΑΦΝΗ 29
νησιωτικοί δήµοι και 2 νησιωτικές περιφέρειες: Η Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι ∆ήµοι: Αίγινας, Αλοννήσου,
Αµοργού, Άνδρου, Θήρας, Ίου, Κέας, Κιµώλου, Κύθνου, Κώ, Λειψών, Λέσβου,
Λήµνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Νισύρου, Πάτµου,
Πάρου, Ρόδου, Σαµοθράκης, Σίφνου, Σκοπέλου, Σκύρου, Σύρου –
Ερµούπολης, Τήλου, Ύδρας, Φολεγάνδρου, καθώς και 5 νέα µέλη, οι ∆ήµοι
Ικαρίας, Κυθήρων, Σικίνου, Τήνου και Φούρνων – Κορσεών, που µόλις
εντάχθηκαν στο δίκτυο. 
Ο σκοπός του δικτύου στην α΄ φάση λειτουργίας (2006-2010), ήταν καταρχήν
η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης κάθε νησιού, η επισήµανση των
σηµαντικότερων ζητηµάτων που χρειάζεται να αντιµετωπισθούν και εν
συνεχεία η ιεράρχηση δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς που θα οδηγήσει
στη βελτίωση των συνθηκών µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη.  Όλα τα
παραπάνω βέβαια δεν ήταν δυνατόν να δροµολογηθούν, πολύ περισσότερο
να υλοποιηθούν χωρίς την έντονη δραστηριοποίηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας.  
Οι δράσεις των µελών του δικτύου εντάσσονται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης
που καταλήγει στην «πιστοποίηση» του νησιού και την απόδοση του «σήµατος
της αειφορίας. Η πιστοποίηση πραγµατοποιείται από οµάδα του ΕΜΠ, µε
επικεφαλής τον καθηγητή Κίµωνα Χατζηµπίρο, βάσει ενός «µοντέλου» που
λαµβάνει υπόψη διάφορες παραµέτρους µεταξύ των οποίων την υφιστάµενη
κατάσταση του νησιού, και την προσπάθεια για βελτίωση αυτής της
κατάστασης.  Όπως δηλώνει και ο συντονιστής του προγράµµατος Ηλίας
Ευθυµιόπουλος: «Αυτή ήταν και η µεγάλη καινοτοµία. Η νέα εποχή, που
συνδυάζει επιστήµη, τεχνολογία και οικολογική ηθική, δεν µπορεί να έχει
διάρκεια αν βασιστεί µόνο σε υποκειµενικές προσεγγίσεις. Όπως σήµερα

>> Τα νησιά του Αιγαίου
πρωτοπόροι στο δρόµο για την

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011



117

>> Τα νησιά του Αιγαίου
πρωτοπόροι στο δρόµο για την
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

µετράµε το ΑΕΠ ή το έλλειµµα, θα πρέπει να µετράµε την κατανάλωση του νερού, την βιοποικιλότητα, τις
εκποµπές του θερµοκηπίου. Θα πρέπει να µπορούµε να βάζουµε ποσοτικούς στόχους και να τους
πετυχαίνουµε. Αυτή είναι η πρόκληση, κι αυτή είναι η δέσµευση των αυτοδιοικητικών υποκειµένων που
έβαλαν τις υπογραφές τους σ’ ένα µνηµόνιο συνεργασίας».
Κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου λειτουργίας του ∆ΑΦΝΗ, αρκετοί δήµοι-µέλη έδειξαν αξιοσηµείωτη
δραστηριότητα και υπέβαλαν σχέδια αειφόρων δράσεων για να διεκδικήσουν την πιστοποίηση και το «σήµα
αειφορίας».  Στους δήµους µε το καλύτερο σχέδιο δράσης, αποδόθηκε το «βραβείο αειφορίας», το οποίο τις
χρονιές 2007-2008-2009 συνοδεύτηκε και από χρηµατικό έπαθλο που θεσπίστηκε από τον χορηγό-
επιχειρηµατία κ. Γεώργιο Προκοπίου. 
Παραθέτουµε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγµατα νησιών που δραστηριοποιήθηκαν µε επιτυχία κατά την α΄
περίοδο λειτουργίας του δικτύου:
Με ένα βραβείο 30.000€ και το σήµα της ∆ΑΦΝΗΣ που της αποδόθηκε το 2007 η Κέα  έγινε το πρώτο νησί του
Αιγαίου που πιστοποιήθηκε για τις δράσεις του στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης.. Η Κέα ήταν το
πρώτο νησί στο Αιγαίο που εφάρµοσε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης και µε προγραµµατικές
συµφωνίες µε τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Η Μήλος το 2008, πήρε την µεγαλύτερη βαθµολογία στο σύστηµα αξιολόγησης µε δράσεις µεταξύ των οποίων
εξέχουν  η δηµιουργία µονάδας αφαλάτωσης µε χρήση αιολικής ενέργειας, βιολογική επεξεργασία λυµάτων
µε επαναχρησιµοποίηση για άρδευση.
Στο δήµο Ποσειδωνίας της Σύρου αποδόθηκε το 2009 το βραβείο αειφορίας, για ένα πρόγραµµα στο οποίο
ξεχωρίζει η εγκατάσταση κινητής µονάδας αφαλάτωσης που επιτρέπει στους κατοίκους την πρόσβαση σε
πόσιµο νερό εξαιρετικής ποιότητας εφαρµόζοντας µια καινοτόµο λύση, που απαλλάσσει επίσης και από την
τόσο επιβαρυντική περιβαλλοντικά χρήση πλαστικών µπουκαλιών. 

Το 2010 ο δήµος Ερµούπολης στη Σύρο πήρε «ειδικό βραβείο αειφορίας» για ένα πρότυπο πρόγραµµα
ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριµµάτων, µε ολοκληρωµένη καµπάνια για την ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας. έτσι ώστε αυτή τη στιγµή να επιτυγχάνει την ανακύκλωση ενός πολύ µεγάλου ποσοστού
στο σύνολο των παραγόµενων απορριµµάτων, και αυτό χάρη στην ενεργό συµµετοχή όλων των κατοίκων
.
Απ τα νησιά που πιστοποιήθηκαν ξεχώρισαν ακόµα η Αµοργός µε δράσεις όπως αποκατάσταση και ανάδειξη
µνηµείων αγροτικής κληρονοµιάς που συνδέονται µε το νερό ο Μούδρος Λήµνου για αντικατάσταση-
αποκατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, παραγωγή πόσιµου νερού, η Ίος µε την ανάδειξη
φυσιογνωµίας των πολιτιστικών της µνηµείων, το Κόρθι της Άνδρου µε την ίδρυση και την λειτουργία του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, η Οία της Σαντορίνης µε υπογειοποίηση καλωδίων και δικτύων. 

Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας του το ∆ΑΦΝΗ έχει προχωρήσει σε συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα όπως
το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Στ∆), µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εθελοντική δέσµευση των ∆ήµων της
Ευρώπης για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, εξοικονόµηση ενέργειας και διείσδυση των ΑΠΕ
κατά ποσοστά 20% µέχρι το 2020.  
Εν συνεχεία µέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΙSLE-PACT, δηµιουργήθηκε το Σύµφωνο των Νησιών (Pact of
Islands) το 2011.  Σαράντα δήµαρχοι και περιφερειάρχες Ευρωπαϊκών νησιωτικών ∆ήµων και Περιφερειών, εκ
των οποίων οι δεκαπέντε από το Αιγαίο, υπέγραψαν στις 12 Απριλίου 2011, το Σύµφωνο των Νησιών
αναλαµβάνοντας πολιτική δέσµευση ανάλογη µε αυτήν του Στ∆. 

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες και µε την ολοένα αυξανόµενη δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά και της τοπικής κοινωνίας, γίνεται πλέον ορατό ότι έννοιες όπως εξοικονόµηση ενέργειας, διαχείριση
απορριµµάτων, αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ, διατήρηση του νησιωτικού τοπίου, εναλλακτικός τουρισµός,
επιστροφή σε παραδοσιακές µορφές γεωργίας, αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και να γίνονται συνείδηση σε
ένα µεγάλο µέρος της νησιωτικής κοινότητας.   

Σε µια εποχή πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, η εναλλακτική πρόταση µπορεί να αναδυθεί µέσα
από  τοπικές πρωτοβουλίες όπως αυτές του δικτύου ∆ΑΦΝΗ, µε εµπιστοσύνη στο δυναµικό των τοπικών
κοινωνιών και µε τη δηµιουργία  µιας κρίσιµης µάζας αλλαγών που θα κάνουν τη διαφορά.

ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ
∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Φυτεµένη Οροφή Ακαδηµίας Επιστήµης και Τεχνολογίας της Καλιφόρνια
Φωτογραφίες © : ZinCo
California Academy of Science



119ÙÂ‡¯Ô˜ 17 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

Η βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές των κτιρίων πάνω σε ειδικά
συστήµατα υποδοµής σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές συντελεί στην
προστασία των κτιρίων, στην βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας,
στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις και στην δηµιουργία
νέων αστικών υπαίθριων χώρων. Τα φυτεµένα δώµατα αποτελούν ένα βασικό
εργαλείο της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης και
δηµιουργούν ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η έλλειψη ατµοσφαιρική υγρασίας στις πόλεις
Τα φαινόµενα ξηρασίας που παρατηρούνται στα σύγχρονα αστικά κέντρα
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη φυσικής βλάστησης και στην απουσία
επιφανειών που απορροφούν και επιτρέπουν την φυσική διήθηση και
εξάτµιση του νερού. Οι σκληρές δοµηµένες επιφάνειες δεν συγκρατούν τα
όµβρια ύδατα, αντιθέτως συµβάλουν στην γρήγορη αποµάκρυνση τους στο
αποχετευτικό δίκτυο παρακάµπτοντας τον υδρολογικό κύκλο. Η µείωση των
επιφανειών που επιτρέπουν την εξάτµιση του επιφανειακού νερού, σε
συνδυασµό µε την πυκνή και υψηλή δόµηση που διακόπτει την κίνηση των
ανέµων προς τα αστικά κέντρα συµβάλουν στην µειωµένη ατµοσφαιρική
υγρασία. 
Η αύξηση της κτιριακής επιφάνειας σε σχέση µε αυτές της φυσικής
βλάστησης συµβάλει στην µεγαλύτερη απορροή και επιβάρυνση του
περιβάλλοντος κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων. Τα πληµµυρικά φαινόµενα
είναι εντονότερα καθώς το νερό απορρέει ελεύθερα µε ταχύτητα προς το
αποχετευτικό δίκτυο.

Φυτεµένα δώµατα - Η φυσική µέθοδος συγκράτησης του νερού
Οι φυτεµένες επιφάνειες που δηµιουργούνται στις οροφές των κτιρίων
σύµφωνα µε την σύγχρονη τεχνολογία υποδοµής φυτεµένων δωµάτων
αποθηκεύουν το νερό και µειώνουν σηµαντικά την απορροή του. Το ποσοστό
νερού που αποθηκεύεται στα συστήµατα υποδοµής των φυτεµένων δωµάτων,
εξαρτάται από το είδος της πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης υλικών υποδοµής,
το συνολικό βάθος εφαρµογής του υποστρώµατος ανάπτυξης, καθώς και από
τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.  
Τα εξειδικευµένα υλικά αποστράγγισης και προστασίας αποθηκεύουν έως και
17 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας (ZinCo Aquatec®45) τα
οποία αποδίδουν στην συνέχεια στα φυτά. Τα συστήµατα υποδοµής είναι
σχεδιασµένα ώστε να επιτρέπουν ταυτόχρονα την απορροή του πλεονάζοντος
νερού και να συµβάλουν στην απαραίτητη κυκλοφορία αέρα για την
ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος των φυτών. Η µεγάλη αποθηκευτική τους
ικανότητα σε νερό είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στις κλιµατικές
συνθήκες της Ελλάδος για την µειωµένη άρδευση και κατανάλωση νερού.
Το νερό που αποθηκεύεται στις οροφές των κτιρίων αποδίδεται σταδιακά
µέσω των φαινοµένων της εξάτµισης και της διαπνοής και επαναπροσδιορίζει
τη σχέση του φυσικού εδάφους µε το κτίριο. Οι υδρατµοί που διαχέονται στην
ατµόσφαιρα από τις φυτεµένες οροφές, συµπυκνώνονται και υγροποιούνται
για να προκαλέσουν πάλι βροχοπτώσεις στο αστικό περιβάλλον.     

άρθρο:

Κοτοπούλης Γρηγόρης

Γεωπόνος Γ.Π.Α.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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>> Η συµβολή των φυτεµένων
δωµάτων στην διαχείριση των

υδάτινων πόρων.

Η µείωση του συντελεστή απορροής
Ο συντελεστής απορροής - η ταχύτητα δηλαδή µε την οποία αποµακρύνεται
το νερό από τις οροφές κτιρίων που είναι φυτεµένες µειώνεται σηµαντικά. 
Το ποσοστό µείωσης εξαρτάται από το είδος και την υδατοϊκανότητα του
υποστρώµατος ανάπτυξης και από το συνολικό βάθος διάστρωσης.

Στο ∆ιάγραµµα 1 συγκρίνεται η απορροή σε φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου
και σε δώµα µε χαλίκι, σε βροχόπτωση 20mm που είχε δεκαπεντάλεπτη
διάρκεια. Στο τέλος του φαινόµενου το 80% του όγκου νερού που
αναλογούσε στην επιφάνεια της στέγης έχει αποµακρυνθεί  από την
διάστρωση µε το χαλίκι ενώ µόλις 25% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο
φυτεµένο δώµα. 

∆ιάγραµµα 2: ∆ιακύµανση του συντελεστή απορροής ανάλογα σε το ύψος του εφαρµο-
ζόµενου συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος

∆ιάγραµµα 1: Σύγκριση του συντελεστή απορροής Φυτεµένου ∆ώµατος Εκτατικού
τύπου / ∆ώµατος µε χαλίκι
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Στο ∆ιάγραµµα 2 αποτυπώνεται η µείωση του συντελεστή απορροής σε
συνάρτηση µε το βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές FLL. Ο εκτατικός τύπος φυτεµένου δώµατος (ύψος υποδοµής:
15-18εκ.) συγκρατεί το 65-70% των όµβριων υδάτων ενώ ο εντατικός τύπος
µέχρι και το 90% ανάλογα µε την ένταση και την συχνότητα των
βροχοπτώσεων.   
Η µειωµένη ή µηδαµινή απορροή σε ορισµένες περιπτώσεις από τα φυτεµένα
δώµατα µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην αποφόρτιση των αποχετευτικών
δικτύων. 

Το παράδειγµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος
Το µεσογειακό φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας
της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (Αρχιτεκτονες: Π.Νικηφορίδης, Β. Cuomo)
συµβάλει στην δηµιουργία ενός αειφόρου οικοσυστήµατος που βελτιώνει την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, διαχειρίζεται το νερό, προστατεύει το
κτίριο από ακραία καιρικά φαινόµενα. Η κατασκευή ακολούθησε τις
πρότυπες, κατευθυντήριες οδηγίες FLL για την κατασκευή και τη συντήρηση
των φυτεµένων δωµάτων που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.             
Το οικολογικό δώµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας είναι το µεγαλύτερο
φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στην Ελλάδα και καλύπτει συνολική
επιφάνεια 2.000τµ. H εφαρµογή του ολοκληρώθηκε το 2009 µε το
ολοκληρωµένο σύστηµα υποδοµής Floradrain®FD25 ZinCo  και συνολικό
βάθος διαστρωµάτωσης 15εκ. Η επιλογή των φυτών έγινε µε γνώµονα την
ελαχιστοποίηση της συντήρησης, και του απαιτούµενου νερού άρδευσης κατά
τους θερινούς µήνες όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. 
Η οροφή του νέου κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος µειώνει σηµαντικά τον
κίνδυνο πληµµυρικών φαινόµενων, καθώς περίπου το 55% του συνολικού
όγκου βροχόπτωσης διατηρείται στο υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών. Αυτό
σηµαίνει ότι τα 2.000 τ.µ. της πράσινης στέγης συγκρατούν έως και 500κµ.
νερού ανά έτος. Η σταδιακή απόδοση του νερού στο περιβάλλον µέσω της
εξάτµισης και της διαπνοής των φυτών, µειώνει τοπικά την θερµοκρασία,
αυξάνει την ατµοσφαιρική υγρασία και ενισχύει τις πιθανότητες
βροχόπτωσης.  

>> Η συµβολή των φυτεµένων
δωµάτων στην διαχείριση των
υδάτινων πόρων.

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία ©: Πρόδροµος Νικηφορίδης
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Οι πράσινες οροφές και ο υδρολογικός κύκλος
∆εδοµένου ότι οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών γίνονται εµφανείς
συχνότερα µε ακραία καιρικά φαινόµενα και έντονες βροχοπτώσεις, οι
µελετητές καλούνται να σχεδιάσουν κτίρια που ανταποκρίνονται στις
σηµερινές περιβαλλοντικές συνθήκες. Για τον σχεδιασµό, είναι απαραίτητη η
εφαρµογή ολοκληρωµένων τεχνικών για την συγκράτηση νερού, την µείωση
της ταχύτητας απορροής και των πλυµµηρικών φαινοµένων και την ενίσχυση
του διαθέσιµου επιφανειακού νερού προς εξάτµιση για την διατήρηση του
υδρολογικού κύκλου.  

Τα φυτεµένα δώµατα συνδυάζουν τις µεθόδους διαχείρισης των όµβριων
υδάτων και προτείνονται ως ένα σηµαντικό µέτρο για την βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών στις πόλεις. Η δηµιουργία και επέκταση ενός
πυκνού δικτύου φυτεµένων οροφών σε µεγάλο ποσοστό επιφανείας στις
πόλεις θα συµβάλει στην εξοικονόµηση έργων υποδοµής και προστασίας
διάβρωσης του εδάφους, στον έλεγχο της ρύπανσης του νερού καθώς και
στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας.

>> Η συµβολή των φυτεµένων
δωµάτων στην διαχείριση των

υδάτινων πόρων.

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού τύπου
Φωτογραφίες © : egreen

Σύστηµα αποστράγγισης 
ZinCo Aquatec®45

Φωτογραφία ©: ΖinCo
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ 62446 vs ISO 9001 vs
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

άρθρο:

Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

Πανεπιστηµιο Πατρών - ∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων

Σκούρας Ιωάννης

Επιθεωρητής Φ/Β Εγκαταστάσεων

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

Πανεπιστηµιο Πατρών

Σήµερα λίγο έως πολύ όλοι είµαστε εξοικειωµένοι µε έννοιες
σήµανσης ποιότητας, όπως είναι το CE που φέρουν τα παιγνίδια ή τα
αστέρια που έχουν τα ξενοδοχεία. Αυτό που έχει σηµασία είναι η
αποσαφήνιση της διαφοράς της πιστοποίησης ενός προϊόντος ή µίας
υπηρεσίας από την πιστοποίηση του διαχειριστικού συστήµατος που
χρησιµοποιεί µία επιχείρηση για να τα παράγει.
Εξειδικεύοντας το παράδειγµα στην περίπτωση των διασυνδεδεµένων
Φ/Β εγκαταστάσεων, πολλές φορές γίνεται λόγος εάν η πιστοποίηση
µίας κατασκευαστικής εταιρείας (EPC) κατά ISO 9001 είναι η ικανή και
αναγκαία ποσότητα που οδηγεί µονοσήµαντα στην ορθή κατασκευή
Φ/Β εγκαταστάσεων.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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>> Πιστοποίηση Φ/Β
εγκαταστάσεων – EN 62446 vs

ISO 9001 vs Ελληνική Νοµοθεσία

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πιστοποίηση κατά ISO 9001 αναφέρεται στην
επιχείρηση και όχι στις ελάχιστες τεχνικές παραµέτρους του παραγωγικού
αποτελέσµατος της επιχείρησης, ήτοι εν προκειµένω την Φ/Β εγκατάσταση. Η
ανάγκη αυτή καθορίζει και τον τρόπο πιστοποίησης από τον αντίστοιχο φορέα
τρίτου µέρους, ο οποίος πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του EPC, χωρίς
µετρητικό εξοπλισµό.
Αντιθέτως, η πιστοποίηση κατά ΕΝ 62446 αναφέρεται στην ίδια την Φ/Β
εγκατάσταση, χωρίς να εξετάζει την επάρκεια του φορέα υλοποίησης του
έργου. Εποµένως σε αυτή την περίπτωση, κάποιος ανεξάρτητος φορέας
τρίτου µέρους αναλαµβάνει να εξετάσει κατά πόσο µία συγκεκριµένη, και
µόνον, Φ/Β εγκατάσταση είναι σύµφωνη µε το κανονιστικό κείµενο (πρότυπο)
που ορίζει, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ελάχιστες απαιτούµενες
τεχνικές απαιτήσεις σε επίπεδο τεκµηρίωσης, επιθεώρησης, σήµανσης και
ηλεκτρικών δοκιµών. Για αυτόν τον λόγο ο ανεξάρτητος φορέας τρίτου µέρους
µεταβαίνει στην τοποθεσία της Φ/Β εγκατάστασης, µε σκοπό να διενεργήσει
επιθεώρηση και ηλεκτρικές δοκιµές, µε συγκεκριµένο και προκαθορισµένο
εξοπλισµό.
Συνεπεία των παραπάνω, σε καµία περίπτωση η πιστοποίηση ενός EPC κατά
ISO 9001 δεν συνεπάγεται την πιστοποιηµένη Φ/Β εγκατάσταση, ούτε
εγγυάται µονοσήµαντα την επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι ελάχιστες
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Πολύ περισσότερο, το ISO 9001 δεν
είναι κατάλληλο για να καθορίσει τον τρόπο διενέργειας περιοδικών
επανελέγχων και ηλεκτρικών µετρήσεων.
Κάνοντας χρήση ενός απλουστευµένου ισοδύναµου παραδείγµατος, είναι σαν
κάποιος να ενδιαφέρεται να πάει διακοπές σε ένα ξενοδοχείο πιστοποιηµένο
κατά ISO 9001, αδιαφορώντας για τα αστέρια. Είναι προφανές ότι ένα
ξενοδοχείο 5 αστέρων ενδέχεται να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001, όµως σε
καµία περίπτωση ένα ξενοδοχείο πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 δεν σηµαίνει
ότι είναι 5 αστέρων. Και σε αυτή την περίπτωση τα αστέρια αναφέρονται στις
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν τις υπηρεσίες καταλύµατος και
παρέχονται µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που παρέχεται η πιστοποίηση
κατά ISO 9001.

Γιατί το ISO 9001 δεν µειώνει τον κίνδυνο σε Φ/Β εγκαταστάσεις
αποτελεσµατικά
Συχνά παρατηρείται ότι ενώ η αφετηρία και η στόχευση παραµένουν ορθές, η
επιλογή του κατάλληλου µέσου είναι ανεπαρκής. Με άλλα λόγια, είναι σαφές
ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι αποσκοπούν στην επένδυση µε τον µέγιστο βαθµό
απόδοσης. Επαγωγικά, αναγνωρίζουν ότι απαιτείται ένας τρόπος ώστε να
µειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο. Προς τούτο αναζητούν
κάποιο εχέγγυο.
Όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση, δεν είναι δυνατόν η πιστοποίηση
κατά ISO 9001 να οδηγήσει µονοσήµαντα σε µείωση της έκθεσης σε κίνδυνο
και συνεπώς η χρήση µίας τέτοιας πιστοποίησης δεν δύναται να λειτουργήσει
ως εχέγγυο, καθώς δεν υφίσταται ούτε a priory, ούτε de facto, ούτε de jure
σύνδεση µεταξύ της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του ISO 9001. Επίσης,
διαβάζοντας κάποιος το πρότυπο ISO 9001 είναι προφανές ότι δεν υπάρχει
ουδεµία αναφορά σε τεχνικές λεπτοµέρειες Φ/Β εγκαταστάσεων.
Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι, τελικώς, ο ενδιαφερόµενος θέλει να γευτεί µία
µείωση της επικινδυνότητας, τουλάχιστον κατά µία τάξη µεγέθους. Στην
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προσπάθεια αυτή χρησιµοποιεί, ορθώς καταρχήν, το επιχείρηµα ότι καλύτερα κάποιος που έχει µία όποια
πιστοποίηση, παρά κάποιος που δεν έχει καµία, παρόλο που τελικώς δεν είναι αυτό το βέλτιστο εργαλείο.
Όµως, µονόδροµος για την µείωση της έκθεσης σε κίνδυνο είναι η χρήση ενός εξειδικευµένου ανεξάρτητου
φορέα ελέγχου 3ου µέρους. 
Βασιζόµενοι στην θεωρία των πιθανοτήτων και στην καθηµερινή πρακτική, είναι προφανές ότι κατά την ρίψη
ζαριών είναι πολλαπλώς πιο δύσκολο κάποιος να «φέρει» εξάρες, παρά να «φέρει» 6. Και ο λόγος είναι ότι τα
δύο ζάρια είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Εποµένως, για να φέρει κάποιος 6 η πιθανότητα είναι 16,67%, ενώ
για να φέρει εξάρες µόλις 2,78%, ήτοι µία τάξη µεγέθους.
Αντιστοίχως, είναι πολλαπλώς πιο δύσκολο δύο ανεξάρτητοι άνθρωποι να οδηγηθούν σε λάθος υλοποίηση
µίας τεχνικής κατασκευής, παρά ένας µόνος του. Αυτή είναι και η βασική αρχή που σχετίζεται µε την
χρησιµότητα του ελέγχου από εξειδικευµένο ανεξάρτητο φορέα 3ου µέρους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην
συντριπτική πλειοψηφία των βιοµηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων.

Ευρήµατα ελέγχου AML
Πρόσφατα στοιχεία του AML παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα:

Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, µόλις το 13% (σε όρους ισχύος) των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων
κρίνεται σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΝ 62446. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ανεπιτυχείς έλεγχοι στην πλειοψηφία
τους αφορούν σε εγκαταστάσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από αναγνωρισµένους EPC & Contractors, οι
περισσότεροι εκ των οποίων µε πιστοποίηση ISO 9001.
Επίσης, µέρος των µη συµµορφούµενων Φ/Β εγκαταστάσεων οδηγήθηκαν σε ολική υποβάθµιση και
ουσιαστικώς χρίζουν µεγάλων αλλαγών.

Συµβατικός Κίνδυνος
Ένα πρόσθετο σηµείο είναι ότι η Ελληνική νοµοθεσία αφήνει σηµαντικά γκρίζα σηµεία, τα οποία αφήνουν όλα
τα εµπλεκόµενα µέρη ακάλυπτα. Προς απόδειξη τούτου, χρησιµοποιείται το ακόλουθο παράδειγµα. Έστω
λοιπόν έργο όπου στην σχετική σύµβαση µεταξύ Εργοδότη και Εργολάβου υπάρχει, κατά την συνήθη
πρακτική, άρθρο στο οποίο ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας, η οποία δεν µπορεί να λυθεί στα πλαίσια της
καλής πίστης, αρµόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, το πρότυπο για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης είναι το HD 384. Ωστόσο,
στο πρότυπο αυτό δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά για τις ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας των Φ/Β
εγκαταστάσεων. Επί  παραδείγµατι, στα Φ/Β πλαίσια η τάση και ένταση του κυκλώµατος εξαρτάται από την
ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και την θερµοκρασία. Επίσης, η τάση και η ένταση λειτουργίας είναι
διαφορετική από την ένταση βραχυκυκλώµατος και τάση ανοικτοκυκλώµατος αντιστοίχως.
Είναι κατ’ επέκταση αµφίσηµη η ορθή επιλογή της καλωδίωσης στο DC, αφού δεν µπορεί να προσδιοριστούν
µε µοναδικό τρόπο εκ του HD 384 τα ηλεκτρολογικά στοιχεία των κυκλωµάτων.
Εποµένως, είναι πιθανή η επιλογή καλωδίωσης, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές αστοχίες, όπως
λ.χ. φωτιά, χωρίς ο σχεδιαστής να είναι έκνοµος. Συνεπεία τούτου, είναι προφανές καµία ∆ικαστική Αρχή δεν
θα µπορούσε να τελεσιδικήσει ορίζοντας υπεύθυνο για την αστοχία. Αντιθέτως, µε την χρήση εξειδικευµένου
ανεξάρτητου φορέα 3ου µέρους και την εφαρµογή του προτύπου ΕΝ 62446, µία τέτοια περίπτωση θα είχε
εξαλείφει ήδη από το στάδιο της κατασκευής.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ούτε η πιστοποίηση κατά ISO 9001 ούτε η Ελληνική νοµοθεσία δύνανται να
καλύψουν πλήρως συγκεκριµένες , ώστε να µειωθεί επαρκώς ο κίνδυνος στις Φ/Β εγκαταστάσεις. Όπως σε
κάθε βιοµηχανικό κλάδο, έτσι και στα Φ/Β, η χρήση εξειδικευµένου ανεξάρτητου φορέα 3ου µέρους είναι η
καθ’ ύλην πρακτική για την εξασφάλιση και µακροβιότητας της επένδυσης.
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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ 62446 vs ISO 9001 vs ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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