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 Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου το 

40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, που αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις κτηρίων στην Ευρώπη  

 Στα νοικοκυριά για τη θέρμανση μόνο καταναλώνεται περίπου το 60% της 

τελικής ζήτησης ενέργειας  

 Μόλις το 30% των κτιρίων στην Ελλάδα διαθέτει θερμομόνωση 

 Οι ελληνικές κατοικίες από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη  

Αποτέλεσμα ? 

 Συνεχής διόγκωση της ζήτησης ενέργειας 

 Επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

 Αύξηση του ενεργειακού ελλείμματος της χώρας  

 Οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και της εθνικής οικονομίας συνολικά 

Το πρόβλημα σήμερα  



 Υπήρξαν διάφορες νομοθεσίες σε επίπεδο 
ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών (και των κτιρίων 
γενικότερα): 

 Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (2002)  
 Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

(2006)  
 Αποδοτικότητα του τελικού χρήστη και η οδηγία 

για τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006)  
 Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων (EPBD) ήταν ένα ορόσημο για τη 
νομοθεσία διατήρησης της ενέργειας και 
καθόρισε τους ελάχιστους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων  

 Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προχωρήσει 
πέρα από την (EPBD) και καθορίζουν τα δικά 
τους κριτήρια για κτίρια χαμηλής ενέργειας 

Βελτιώνοντας την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα 



Γιατί Εξοικονόμηση Ενέργειας; 

 Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

Προστασία περιβάλλοντος 

 Αντιμετώπιση κλιματικής 
αλλαγής 

 Βελτίωση ποιότητα ζωής 

 Διασφάλιση ανθρώπινης υγείας 

 Εξοικονόμηση χρημάτων 

Μείωση εισαγωγών ενέργειας 
 



 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 «…Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται 
θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή 
πλησίον του κτιρίου» 

 Οδηγία 2010/31/ΕΕ - Άρθρο 9 ορίζει ότι :  

«απαιτείται λήψη απαραίτητων μέτρων ανά κράτος για την δημιουργία 
κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι 
τον τέλος του 2018 για τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 2020 για 
όλα τα κτίρια» 

 Όσοι υποβάλουν αίτηση για πολεοδομική άδεια τον Ιανουάριο του 2021 θα 
πρέπει να αποδείξουν ότι το κτήριο είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης 
 

 
 

Κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας 



Κριτήρια από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες: 
 Τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς των 

‘Κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας’  - kWh/m² 
 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

          

Κατοικία 45 40-65 42 50-65 50 

Διαμέρισμα 37 40-60 42 50 n/a 

Μη οικιακό 
κτίριο 

37-50 30-75 42 60-158 95-151 

Πηγή: Towards very low energy buildings, AALBORG UNIVERSITET  

Κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας 



 Το πρότυπο του PassivHaus κερδίζει 
δημοτικότητα σε όλη την Ευρώπη ως σημείο 
αναφοράς για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
των κτιρίων.. 

 Ο όρος «Παθητικό Κτίριο» αναφέρεται σε 
κτίρια με μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα και του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή 
μηδενική συμβατική θέρμανση και χωρίς 
ενεργή ψύξη.  

 Βασικές απαιτήσεις : 
 είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών 

απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη στο βαθμό 
που τα συμβατικά συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης δεν είναι πλέον απαραίτητα.  

 Η συνολική ενεργειακή απαίτηση για τη 
θέρμανση και ψύξη του χώρου περιορίζεται σε 
15 kWh/(m2.ε) σε εμβαδόν δαπέδου.  

 Η συνολική πρωταρχική χρήση ενέργειας για 
οικιακό ζεστό νερό, και για όλες τις οικιακές 
συσκευές περιορίζεται στα 120 kWh/(m2.ε) 

Παθητικό Κτίριο 



Κτίρια Μηδενικής Ενέργειας/Εκπομπών 
 

 Το πρότυπο του PassivHaus 
επικεντρώνεται στην μείωση 
της ενεργειακής ζήτησης  
 

 Ένα βήμα πιο μπροστά μας 
οδηγούν τα σπίτια μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα 

 Που διαφέρουν? 

 Αντισταθμίζουν την ενεργειακή 
ζήτηση του κτιρίου χρησιμοποιώντας 
τοπική παραγωγή ενέργειας 
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα CO2 

 The UK's first zero-emission home - Ιnhabitat 



 Τι σημαίνει μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης ή 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα; 
 Υπάρχουν πολλοί ορισμοί:  

—  Αυτόνομο Κτίριο Μηδενικής 
Ενέργειας – Όλη η ζήτηση 
καλύπτεται από την παραγωγή 
στο σημείο, χωρίς εξωτερικές 
συνδέσεις δικτύου  

— Net-zero site energy – Η τοπική 
παραγωγή αντισταθμίζει πλήρως 
την επί τόπου ζήτηση ενέργειας 

— Net-zero source energy - τοπική 
παραγωγή αντισταθμίζει πλήρως 
τις απαιτήσεις πρωτογενούς 
ενέργειας 
 

Κτίρια Μηδενικής 
Ενέργειας/Εκπομπών 



 1 • Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης πολιτών (Ευαισθητοποίηση) 
• Αυξημένο κόστος ενέργειας – περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες  

 2 
• Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας 

 3 • Αλλαγή συνηθειών και αποδοτικότερη αξιοποίηση ενέργειας 
• Επεμβάσεις με στόχο την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας 

4 
• Συνεισφορά στους Τοπικούς, Εθνικούς και Διεθνής Στόχους 

5 • Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, βελτίωση περιβάλλοντος και ποιότητα 
ζωής. Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Διασφάλιση αειφορίας της γης 

Προσέγγιση 



Πλεονεκτήματα Κτιρίων με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας  

 Ένα βιώσιμο κτίριο.. 
 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους  
 Μείωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 Ενεργειακή ασφάλεια και περιβαλλοντική αειφορία.  
 Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ηλεκτρισμό 
 Εξοικονόμηση κόστους στον εξοπλισμό σε σχέση με τα συμβατικά 

κτίρια. 
 Εξοικονόμηση κόστους από τη συντήρηση των συστημάτων 

καλύπτει μεγάλο μέρος από τα επιπλέον έξοδα του κτιρίου  
 Οικονομικά όφελος καθώς η εξοικονόμηση χρημάτων από τους 

λογαριασμούς θα ισοσταθμίσει την επένδυση 



Κτίρια & Στρατηγική Σχεδίασης 

 Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης απαιτεί ένα 
σύνολο συνιστωσών (περιορισμοί / κτλ) 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

 Απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (λειτουργία, κόστος)  

 Κόστος  

 χαρακτηριστικά των κατοίκων και απαιτήσεις 
αυτών (πχ ηλικιωμένους, την υγεία)  

 Χώρο και τη θέση  

 Ενέργειας και άλλες παροχές σκοπιμότητας 

 Οικοδομικούς κανονισμούς  

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους 
κανονισμούς  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν τις 
επιλογές σχεδιασμού και της 
αποδοτικότητας... Soleta Zero Energy home – Πηγή thebuildingblox.com 



Με Παραγωγή 
ΑΠΕ 

Φ/Β συστήματα 
 Γεωθερμία 
Βιοκαύσιμα 

Μικρές 
Ανεμογεννήτριες 

Ηλιοθερμία 

Αποτελεσματική 
Χρήση Ενέργειας 

 
Θέρμανση - Ψύξη 

Αερισμός 
Φωτισμός 

Εγκατάσταση 
συστήματος 

Διαχείρισης BEMS  

Ορθή 
Αρχιτεκτονική 
Σχήμα κτηρίου - 

θέση και 
προσανατολισμός 
Σωστή Μόνωση  

Ενεργειακά 
Παράθυρα – Πόρτες 
Κατασκευή Σκεπής 

 Η πρόκληση για εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε κατασκευή είναι 
διαφορετική, ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου, το μέγεθος και την 
τοποθεσία του  

 Όμως, σε όλα τα κτήρια πρέπει να γίνεται η χρήση των παρακάτω 
βημάτων για να εξασφαλιστεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

Κτίρια & Στρατηγική Σχεδίασης 



 Tα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να έχουν :  
 Όσο το δυνατόν λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις 
 Συνεισφορά από ΑΠΕ 

 

Κτίρια & Στρατηγική Σχεδίασης 



Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής: 

Σχεδιασµός/ Περίβλημα κτιρίου 
Φυσικός φωτισμός 
Τεχνητός Φωτισμός 
Παράθυρα και υαλοπίνακες 
Αερισμός 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Συστήματα BEMS/BUS/Energy Management Systems 
Αποθήκευση θερμικής ενέργειας 
Παραγωγή θερμού νερού χρήσης 
Παραγωγή θέρμανσης και ψύξης 
Μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού 
Τεχνικές ψύξης με συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά Αποδοτικός Φωτισμός 
 



 Σχεδιασµός κτιρίου 
 Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός ενός κτιρίου έχει πολλαπλούς στόχους:  
 Να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες θερµικής και οπτικής άνεσης, µε τη 

µικρότερη δυνατή οικονοµική δαπάνη για τη δημιουργία του ποιοτικού εσωκλίµατος.  
 Να σέβεται το περιβάλλον, µη κάνοντας αλόγιστη χρήση εξαντλούµενων πόρων  
 Επιλέγονται κατασκευαστικά υλικά που δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού 

αέρα των κτιρίων και δεν θα υποβαθµίζουν το εξωτερικό περιβάλλον. 
 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Συστήματα Σκίασης 
• Τo μεσογειακό κλίμα καθιστά επιβεβλημένη τη 

χρήση συστημάτων σκίασης για την 
ηλιοπροστασία των κτιρίων και τον περιορισμό 
των ψυκτικών φορτίων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί και με σωστό αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό του κτίρια ή ακόμα και με την 
αξιοποίηση του κήπου. 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 

  ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 

 Επιτυγχάνεται με κατασκευές οι οποίες 

 παρακολουθούν και διοχετεύουν στο εσωτερικό 

 του κτηρίου το φυσικό φως του ήλιου 
 
Βασικά πλεονεκτήματα  
 Υψηλή απόδοση φωτός 
 Φυσικός φωτισμός που διαρκεί  
     για περισσότερο από 8 ώρες την μέρα  
 Ομοιόμορφη κατανομή και διάχυση του φωτός  
     στον χώρο 
 Πηγή ευημερίας και υγείας 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Θερμομόνωση 
 Με τη χρήση θερμομονωτικού υλικού 

(5-10 cm) το κτίριο προστατεύεται 
εξωτερικά στην τοιχοποιία και στην 
οροφή περιορίζοντας σημαντικά τις 
απαιτήσεις ενέργειας σε θέρμανση και 
κλιματισμό του κτιρίου 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
• Φ/Β – Α/Γ 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 ΦΒ συστήματα και τοποθέτηση των έξυπνων 
μετρητών “Net metering” (συμψηφισμού 
παραγόμενης και καταναλισκόμενης 
ενέργειας από Φωτοβολταϊκά) 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Συστήματα Ενσωμάτωσης Φ/Β στα Κτήρια (BIPV)  
 

 Διπλή Λειτουργία των Φ/Β στο κτήριο  

1. Αντικατάσταση των συμβατικών υλικών 

      κελύφους του κτιρίου 

2. Παραγωγή Ενέργειας  

 ΟΦΕΛΗ 

 Μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων  

     και μείωση εκπομπών CO2  

 Αποφυγή του κόστους των συμβατικών υλικών 

 Προσδίδει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον  

 Δεν απαιτεί ξεχωριστό, ειδικό σύστημα στήριξης 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας 
 Αξιοποιώντας την θερμοκρασία του υπεδάφους μέσω 

γεωθερμικής αντλίας με τη χρήση κάθετου ή 
οριζόντιου κυκλώματος νερού στο έδαφος, έχουμε 
αποδοτική θέρμανση και κλιματισμό των κτιρίων 
 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Ηλιακό Θερμικό Σύστημα 
 Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες υψηλής 

απόδοσης εγκατεστημένοι στην οροφή του 
κτιρίου, συνεισφέρουν στην κάλυψη των 
αναγκών ζεστού νερού χρήσης και μέρους 
των αναγκών του συστήματος θέρμανσης 
χώρων με μία ανανεώσιμη και άφθονη 
πηγή ενέργειας όπως είναι ο ήλιος  

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου 
 Το έξυπνο σύστημα ελέγχου 

αποτελείται από αυτοματισμούς 
και χειριστήρια για τον 
αποδοτικό χειρισμό των 
κυκλωμάτων φωτισμού, σκίασης, 
κλιματισμού και θέρμανσης σε 
διάφορες ζώνες ελέγχου. 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  



 Ενεργειακά Αποδοτικός 
Φωτισμός 

 Εγκατάσταση αποδοτικών 
λαμπτήρων διόδου εκπομπής (LED) 
και φθορισμού, με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας, για την 
ικανοποίηση των αναγκών φωτισμού 
της οικίας.  

 Η μετάβαση από λαμπτήρες 
πυρακτώσεως σε λαμπτήρες διόδου 
εκπομπής φωτός LED βελτιώνει την 
απόδοση έως και 88% 
 

Σύγχρονες Τεχνολογίες  

Novaled  - Πηγή Inhabitat 



Συμβατικά Vs Κτίρια Χαμηλής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης  



 Το έργο Beddington Zero Energy Development 
(BedZed) στο Hackbridge, Λονδίνο ήταν μια 
προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κοινότητα 
κατοικιών μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης: 

 Αποτελείται από 99 κατοικίες διαφόρων μεγεθών, 
χώρους εργασίας και κοινοτικές εγκαταστάσεις.  

 Η επί τόπου παραγωγή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 
παράγεται από ένα πρωτότυπο λέβητα συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας 120kWe, που 
χρησιμοποιεί ξύλα αποβλήτων ως καύσιμο και 777m2 
πάνελ  

 Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει όλες τις ενεργειακές 
ανάγκες των κατοίκων, με τη δυνατότητα να 
τροφοδοτήσει μέχρι και 40 ηλεκτρικά οχήματα σε 
μελλοντική χρήση. 

Παραδείγματα Κτιρίων Χαμηλής/Μηδενικής 
Ενεργειακής κατανάλωσης 



Παραδείγματα Κτιρίων Χαμηλής/Μηδενικής 
Ενεργειακής κατανάλωσης 

Masdar Headquarters - Αbu Dhabi 
 



Παραδείγματα Κτιρίων Χαμηλής/Μηδενικής 
Ενεργειακής κατανάλωσης 

Masdar Headquarters - Αbu Dhabi 



Η εξοικονόμηση ενέργειας το «κρυφό» 
καύσιμο του πλανήτη  

 Στα 221 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν το 
2011 (την χρονιά των ρεκόρ) οι επενδύσεις 
στην εξοικονόμηση ενέργειας παγκοσμίως, 
σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Αγοράς της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ). 

 Άρα η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα 
κρυφό καύσιμο ή μήπως το κύριο καύσιμο 
του πλανήτη;  

 Το διάστημα 2005 – 2010 έντεκα από τα 
κράτη μέλη της ΙΕΑ εξοικονόμησαν 
ποσότητες ενέργειας αξίας 310 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 Αν δεν είχαν υλοποιήσει τις «πράσινες» 
επενδύσεις, οι συγκεκριμένες χώρες θα 
κατανάλωναν κατά 2/3 περισσότερη ενέργεια 
από αυτή που καταναλώνουν σήμερα. 
 

http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2013/10/iea-exoikonomisi-energeias-106789.jpg


Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας 

 Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η 
μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία 
θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και 
της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της 
στρατηγικής της. 

 
1. Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται στη 

θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην 
περιβαλλοντική προστασία τόσο με τα προϊόντα 
ή υπηρεσίες που παράγει, όσο και με τις 
διαδικασίες παραγωγής.  

2. Η πράσινη επιχείρηση κρατάει θετική στάση 
απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. 



Προγράμματα υπάρχουν…?  
 

I.  eco-commerce  
 

Τι είναι το eco-commerce ; 
 

 Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων (χονδρικό, λιανικό 
εμπόριο) ώστε να αναλάβουν δράσεις:  

 Πράσινης Επιχειρηματικότητας , με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  

 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για να βοηθηθεί η τοπική 
κοινωνία και ιδίως όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.  
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 Γενικά στοιχεία προγράμματος  
 Συγχρηματοδότηση από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους  
 Λήξη έργου: 6/2015  
 Υλοποίηση μέσω δύο Υποέργων:  

– Υποέργο 1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

– Υποέργο 2: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της 
παροχής υπηρεσιών  

 Εμπλοκή επιχειρήσεων  
 Υποβοηθούμενη: Πιλοτική εφαρμογή σε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 

ΕΔΕΣΣΑ 
 Αυτοπαρακινούμενη: Περιοχή εφαρμογής όλη η χώρα  

( www.esee.gr, www.esee-support.gr) 
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II. «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 

 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 

  Αφορά 

 Παροχή κινήτρων στους πολίτες  

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 Βελτίωση την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού 

 Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας 

  Αύξηση της αξίας του ακινήτου 
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Χρηματοδότηση για τη Νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020 

 
 Προϋπολογισμός:  

 
 Σε 700 εκατ. ευρώ θα ανέλθει ο συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» κατά τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020  

 Το πρόγραμμα με άλλα 450 εκατ. ευρώ δημόσιας και ιδιωτικής 
δαπάνης θα επεκταθεί στα κτίρια του Δημοσίου, των δήμων και 
στα επαγγελματικά ακίνητα. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΕΨΗΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 
 Αθανάσιος Α. Γραμματικόπουλος  

Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας   
M.Sc. in Energy Forecasting 

 E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr 
nasos4gramms@gmail.com 
 Τηλ.: +306942011797 
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