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Παθητικά και ενεργητικά συστήµατα

� Οι διαθέσιµες µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µπορούν να 
αξιοποιηθούν για τις ενεργειακές ανάγκες κτηρίων µε τις ακόλουθες οµάδες 
συστηµάτων:

� Παθητικά ηλιακά συστήµατα: ενσωµατώνονται στο κτηριακό κέλυφος µε 
στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιµων Α.Π.Ε. για τη µείωση των φορτίων 
ψύξης και θέρµανσης.

� Ενεργητικά συστήµατα: µέσω αυτών, οι διαθέσιµες Α.Π.Ε. δεσµεύονται από 
συγκεκριµένες τεχνολογίες και µετατρέπονται σε τελικές, χρήσιµες µορφές 
ενέργειας, (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες για παραγωγή θερµότητας, φωτοβολταϊκά 
και ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).



Παθητικά συστήµατα



Μόνωση κτηριακού κελύφους

Η κατάλληλη µόνωση της εξωτερικής 
τοιχοποιίας και της στέγης ή του δώµατος 
ενός κτηρίου οδηγεί στη µείωση της 
θερµικής διαπερατότητας U(1) των δοµικών 
στοιχείων από τιµές µεγαλύτερες των 
2W/m2·K σε τιµές περίπου 0,5 – 0,7W/m2·K, 
µε τελικό αποτέλεσµα την ανάλογη µείωση 
των θερµικών απωλειών του κτηρίου.

(1) Η θερµική διαπερατότητα U ενός δοµικού στοιχείου κτηρίου, καθορίζεται 

από τις ιδιότητες των κατασκευαστικών υλικών του στοιχείου και τις 
επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος. Στο διεθνές σύστηµα µετράται σε 
W/m2·K και περιγράφει το ρυθµό µεταφοράς θερµότητας µέσω της µάζας 
τους.



Παράθυρα

Οι υαλοπίνακες χαρακτηρίζονται από τρεις 
βασικούς συντελεστές:

� συντελεστής ανακλαστικότητας ρ: καθορίζει την 
ανακλώµενη ηλιακή ακτινοβολία από το τζάµι 
προς το περιβάλλον

� συντελεστής απορροφητικότητας a: καθορίζει 
την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από 
το γυαλί και µεταφέρεται τελικά πίσω προς το 
περιβάλλον και τον εσωτερικό χώρο, µέσω 
αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας

� συντελεστής διαπερατότητας τ: καθορίζει την 
ηλιακή ακτινοβολία που µεταφέρεται άµεσα µέσω 
του τζαµιού προς τον εσωτερικό χώρο.



Παράθυρα
Ο υαλοπίνακας ενός ανοίγµατος πρέπει να επιλέγεται µε βάση τη γεωγραφική 
θέση του κτηρίου, τον προσανατολισµό του ανοίγµατος και τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες.

Για παράδειγµα:

� σε θερµά κλίµατα συνιστάται 
η εγκατάσταση διπλού 
ανακλαστικού υαλοπίνακα

� σε κρύα κλίµατα θα πρέπει να 
εγκατασταθεί διπλός 
απορροφητικός υαλοπίνακας.

Ο διπλός υαλοπίνακας αποσκοπεί
στη µείωση της θερµικής 
διαπερατότητας του ανοίγµατος.



Έξυπνα παράθυρα

Τα έξυπνα παράθυρα αλλάζουν τις ιδιότητές τους ανάλογα µε τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Τούτο επιτυγχάνεται µε δύο τεχνολογίες:

� ηλεκτροχρωµικά παράθυρα: η διαύγεια του υαλοπίνακα αλλάζει µε την 
εφαρµογή ηλεκτρικής τάσης, επιτρέποντας έτσι τη ρύθµιση της µεταφερόµενης 
ηλιακής ακτινοβολίας



Έξυπνα παράθυρα

� τεχνολογία µε αιωρούµενα σωµάτια
(SPD-In): ανάµεσα σε δύο επιφάνειες γυαλιού ή πλαστικού τίθενται λεπτά 
φιλµ υγρού µε αιωρούµενα σωµάτια. Απουσία τάσης, τα σωµάτια 
κατανέµονται τυχαία, 
απορροφούν ηλιακό φως 
και σκουραίνουν το γυαλί. 
Με την εφαρµογή τάσης, 
τα σωµάτια 
ευθυγραµµίζονται, 
επιτρέποντας στο φως να 
περάσει.



Σκίαση
� Η σκίαση των κτηρίων, και ειδικά των παραθύρων, µπορεί να συµβάλει 

σηµαντικά στην έξυπνη αξιοποίηση των ηλιακών κερδών το χειµώνα και στην 
αποδοτική προστασία του κτηρίου από υπερθέρµανση το καλοκαίρι.

� Τούτο επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη διαστασιολόγηση και τοποθέτηση των 
σκιάστρων, µε βάση τις βασικές αρχές της ηλιακής γεωµετρίας. 

� Για παράδειγµα, δεδοµένου του ότι 
το ηλιακό ύψος παίρνει υψηλές τιµές
το καλοκαίρι και χαµηλές το χειµώνα, 
η κατάλληλη διαστασιολόγηση και
τοποθέτηση ενός οριζόντιου 
προβόλου µπορεί να παρέχει 
σκίαση το καλοκαίρι και 
µεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών
το χειµώνα.



Σκίαση
� Αποδοτική σκίαση µπορεί να προκύψει επίσης µέσω της βλάστησης.

� Με το κατάλληλο ύψος και θέση
των δεντρών έξω από ένα κτήριο,
είναι δυνατή η ηλιοπροστασία του
κτηρίου κατά τις µεσηµεριανές 
ώρες, χωρίς να παρεµποδίζεται
η ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει
στο κτήριο το πρωί ή το 
απόγευµα. 

� Επίσης η χρήση φυλλοβόλων
δέντρων παρέχει σκίαση το 
καλοκαίρι, χωρίς να παρεµποδίζει
τον ηλιασµό του κτηρίου 
το χειµώνα.



Σκίαση στέγης και δώµατος
Η σκίαση στεγών και δωµάτων είναι επίσης ύψιστης σηµασίας. Μπορεί να 
επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους:

� τη φύτευση δωµάτων, 
παρέχοντας ταυτόχρονα 
ικανή θερµοµόνωση

� την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών
ή ηλιακών συλλεκτών στις 
στέγες ή στα δώµατα

� την ενσωµάτωση στο δώµα 
ή στη στέγη οποιασδήποτε
κατασκευής που δύναται να 
απορροφήσει την ηλιακή ακτινοβολία
π.χ. πισίνες.



Ειδικά παθητικά συστήµατα 
Τοίχος Trombe – Michel

� Ο τοίχος Trombe – Michel αποτελείται από τοίχο υψηλής θερµοχωρητικότητας 
και διαφανή επιφάνεια (π.χ. γυαλί) σε 
απόσταση λίγων cm από τον τοίχο.
Ο τοίχος έχει ανοίγµατα στη βάση 
και στην κορυφή του.

� Ο τοίχος αποθηκεύει ηλιακή 
ακτινοβολία και την επιστρέφει
θερµαίνοντας τον αέρα ανάµεσα
στον τοίχο και στο γυαλί.

� Λόγω θερµοκρασιακής διαφοράς, 
δηµιουργείται φυσική ροή, µε ρεύµα 
θερµού αέρα εισερχόµενο στο 
θερµαινόµενο χώρο από ψηλά.



Εφαρµογή τοίχου Trombe – Michel 
στο κτήριου του N.R.E.L. (Η.Π.Α.)



Εφαρµογή τοίχου Trombe – Michel 
στο κτήριου του N.R.E.L. (Η.Π.Α.)

Αποτύπωση µε θερµοκάµερα θερµοκρασιακής κατανοµής σε τοίχο Trombe –
Michel στο Εθνικό Εργαστήριο Α.Π.Ε. των Η.Π.Α. (National Renewable Energy 
Laboratory – N.R.E.L.).



Εφαρµογή τοίχου Trombe – Michel 
στο κτήριου του N.R.E.L. (Η.Π.Α.)



Τοίχος Trombe – Michel
Κλειστό γυµναστήριο στην Κρήτη

Γενική άποψη κλειστού γυµναστηρίου



Τοίχος Trombe – Michel
Κλειστό γυµναστήριο στην Κρήτη

Βορειοανατολικός (ΒΑ) τοίχος

Νοτιοδυτικός (Ν∆) τοίχος (τοίχος Trombe – Michel)



� Κατά τη χειµερινή λειτουργία, τα ανοίγµατα στο ΒΑ τοίχο παραµένουν κλειστά.

� Ο τοίχος Trombe – Michel στο Β∆ τοίχο λειτουργεί κανονικά, παρέχοντας 
θερµότητα στο θερµαινόµενο χώρο. Στην ειδική συγκεκριµένη κατασκευή,
υπάρχουν επίσης ανοίγµατα στο άνω µέρος της εξωτερικής διαφανούς 
επιφάνειας του 
τοίχου 
Trombe – Michel. 
Τα ανοίγµατα αυτά
παραµένουν 
κλειστά κατά τη 
χειµερινή 
λειτουργία.

Τοίχος Trombe – Michel
Κλειστό γυµναστήριο στην Κρήτη



Τοίχος Trombe – Michel
Κλειστό γυµναστήριο στην Κρήτη

� Κατά τη θερινή λειτουργία, τα άνω ανοίγµατα του τοίχου Trombe-Michel είναι 
κλειστά, για να αποτρέψουν το θερµό αέρα να εισέλθει εντός του κτηρίου. 

� Τα ανοίγµατα στο ΒΑ τοίχο και τα κάτω ανοίγµατα στον τοίχο Trombe-Michel 
στο Ν∆ τοίχο παραµένουν ανοιχτά.

� Τα άνω ανοίγµατα στη Ν∆ διαφανή επιφάνεια παραµένουν ανοιχτά, ώστε ο 
θερµός αέρα να εξέρχεται 
από τον ενδιάµεσο χώρο
τοίχου και διαφανούς 
επιφάνειας, προκαλώντας 
εγκάρσια φυσική ροή 
αέρα εντός του κτηρίου, 
από το ΒΑ προς το Ν∆ τοίχο.



Ειδικά παθητικά ηλιακά συστήµατα 
Ηλιακή καµινάδα

� Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία θερµαίνει τον αέρα εντός της ηλιακής 
καµινάδας, ο οποίος ανυψώνεται και εξέρχεται του κτηρίου, προκαλώντας 
φυσικό αερισµό εντός του.



Εξατµιστικός δροσιµός

� Η ενσωµάτωση επιφανειών νερού σε εξωτερικούς χώρους κτηρίων δηµιουργεί 
τις προϋποθέσεις για φυσικό δροσισµό µέσω της εξάτµισης του νερού.

� Η ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπεται σε 
λανθάνουσα θερµότητα,
µέσω της εξάτµισης του νερού,
αντί για αισθητή θερµότητα,
αποτρέποντας έτσι την αύξηση της 
θερµοκρασίας των επιφανειών που 
περιβάλλουν το κτήριο και 
προσφέροντας έµµεσα φυσικό 
δροσισµό. 



Φυσικός φωτισµός

� Ο φυσικός και ποιοτικός φωτισµός είναι βασική παράµετρος εξοικονόµησης 
ενέργειας αλλά και καλής διάθεσης και υγείας.

� Ο άµεσος φυσικός φωτισµός θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς προκαλεί 
έντονες φωτιστικές αντιθέσεις και το φαινόµενο της οπτικής θάµβωσης.



Φυσικός φωτισµός

� Αντί του άµεσου φυσικού φωτισµού θα πρέπει να επιδιώκεται ο διάχυτος 
φωτισµός. Τούτος µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλες διαµορφώσεις των 
ανοιγµάτων, καθώς και µε την εγκατάσταση φωτοσωλήνων.



Παθητικά συστήματα - Επίλογος

� Τα παθητικά συστήµατα θα πρέπει να εισάγονται σε κτηριακά κελύφη µε 
ιδιαίτερη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες 
στην περιοχή εγκατάστασης, τον προσανατολισµό του κτηρίου, τη χρήση του 
κτηρίου και διάφορες άλλες παραµέτρους που µπορούν να επηρεάσουν την 
ενεργειακή απόδοσή του. 

� Τα παθητικά συστήµατα δεν είναι τεχνολογίες µε δεδοµένη εγκατάσταση. Η 
εφαρµογή τους θα πρέπει να γίνεται µετά από αναλυτική µελέτη µέσω 
εξειδικευµένων λογισµικών, που αποσκοπούν να τεκµηριώσουν τη συµβολή 
των παθητικών συστηµάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων µε τη 
σωστή διαστασιολόγηση και τοποθέτησή τους.

� Λανθασµένη εισαγωγή παθητικών συστηµάτων σε κτήρια µπορεί να οδηγήσει 
στα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, π.χ. στην υπερθέρµανση 
του κτηρίου το καλοκαίρι από ένα τοίχο Trombe. 



Ενεργητικά συστήματα



Παραγωγή θερμότητας
Ηλιακοί συλλέκτες

Οι ηλιακοί συλλέκτες µπορούν να εισαχθούν σε ένα κτήριο για:

� την παραγωγή ζεστού νερού 

� τη θέρµανση χώρων, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση ενός συµβατικού 
καυστήρα, ως µονάδα εφεδρείας και µονάδων θερµικής αποθήκευσης, 
συνήθως θερµοδοχεία νερού

� τη θέρµανση πισίνων, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση ενός συµβατικού 
καυστήρα, ως µονάδα εφεδρείας και µονάδων θερµικής αποθήκευσης, 
συνήθως θερµοδοχεία νερού.

Η ολοκληρωµένη λειτουργία ηλιακών συλλεκτών, καυστήρα και µονάδων 
αποθήκευσης είναι γνωστή όσο “solar combi-systems” ή υβριδικοί σταθµοί 
θερµικής ισχύος. 



Παραγωγή θερμότητας
Ηλιακοί συλλέκτες

Solar combi-system 
(υβριδικοί σταθµοί θερµότητας)
για θέρµανση χώρων



Παραγωγή θερμότητας
Ηλιακοί συλλέκτες

Solar combi-system 
(υβριδικοί σταθµοί θερµότητας)
για θέρµανση πισίνας



Ηλιακός κλιματισμός

� Οι ηλιακοί συλλέκτες µπορούν να εισαχθούν για την παραγωγή της 
απαιτούµενης θερµότητας για την εκτέλεση του κύκλου ψύξης µε απορρόφηση.

� Η διαδικασία αυτή
ονοµάζεται «ηλιακός
κλιµατισµός»

� Σε διατάξεις ηλιακού 
κλιµατισµού η 
κατανάλωση ηλεκτρισµού 
περιορίζεται στις αντλίες 
και στους κυκλοφορητές 
των υδραυλικών δικτύων.



Θέρµανση – ψύξη κτηρίων
Γεωθερµικοί εναλλάκτες

� Οι γεωθερµικοί εναλλάκτες χρησιµοποιούνται για:

� τη διάθεση στο έδαφος της αφαιρούµενης θερµότητας από τον 
κλιµατιζόµενο χώρο, κατά τη λειτουργία ψύξης

� την ανάκτηση από το έδαφος της παρεχόµενης θερµότητας προς τον 
κλιµατιζόµενο χώρο, κατά τη λειτουργία θέρµανσης. 

� Καθώς η θερµοκρασία του νερού εντός του εναλλάκτη, (καθοριζόµενη από τη 
θερµοκρασία του εδάφους) είναι σηµαντικά χαµηλότερη ή υψηλότερη από τη 
θερµοκρασία περιβάλλοντος το καλοκαίρι ή το χειµώνα αντίστοιχα, η 
απόδοση της αντλίας θερµότητας αυξάνει σηµαντικά. 

� Με τους γεωθερµικούς εναλλάκτες, επιτυγχάνεται ετήσια εξοικονόµηση 
ηλεκτρικής ενέργειας 30-40% σε σχέση µε ψυκτικές συσκευές αέρος – αέρος. 



Θέρµανση – ψύξη κτηρίων
Γεωθερµικοί εναλλάκτες

� Οι γεωθερµικοί εναλλάκτες µπορεί να είναι: 

� κλειστού βρόγχου, οριζόντιοι ή κατακόρυφοι

� ανοιχτού βρόγχου. 



Θέρµανση – ψύξη κτηρίων
Γεωθερµικοί εναλλάκτες

� Οι γεωθερµικοί εναλλάκτες 
ανοιχτού βρόγχου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές
τηλεκλιµατισµού.

� Η επιλογή αυτή είναι ιδανική
για παράκτιους οικισµούς.



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτοβολταϊκοί σταθµοί

� Οι Φ/Β σταθµοί τοποθετούνται σε στέγες, αυλές κλπ, δίνοντας περίπου 1.500 –
1.700kWh/έτος & kW ονοµαστικής ισχύος για τα µεσογειακά κλίµατα. 

� Φ/Β µεγαλύτερης ισχύος µπορούν να τροφοδοτήσουν συγκροτήµατα 
κτηρίων.



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μικρές ανεµογεννήτριες

� Οι µικρές ανεµογεννήτριες οριζόντιου ή κάθετου άξονα εγκαθίστανται στις 
στέγες ή στις αυλές κτηρίων. Η ετήσια παραγωγή 
ηλεκτρισµού εξαρτάται από το διαθέσιµο αιολικό 
δυναµικό. Γενικά αναµένεται υψηλότερη παραγωγή 
από ένα Φ/Β σταθµό ίδιας ονοµαστικής ισχύος. 



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υβριδικοί σταθµοί

� Ένας υβριδικός σταθµός παραγωγής ενέργειας έχει σκοπό να 
ικανοποιήσει αδιάλειπτα και σύµφωνα µε τις ποιοτικές απαιτήσεις της 
κατανάλωσης, µία ζήτηση ισχύος, βασιζόµενος σε µονάδες µη 
εγγυηµένης παραγωγής.

� Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι απαραίτητη η 
συνδυασµένη λειτουργία των µονάδων µη εγγυηµένης παραγωγής µε 
µονάδες αποθήκευσης.

� Σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, είναι 
απαραίτητη και η παρουσία µονάδων εγγυηµένης παραγωγής.



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υβριδικοί σταθµοί

� Σε ένα υβριδικό σταθµό ηλεκτρικής ενέργειας, οι µονάδες παραγωγής από Α.Π.Ε. 
µπορεί να είναι:

� αιολικά πάρκα ή µικρές ανεµογεννήτριες

� φωτοβολταϊκοί σταθµοί.

� Οι µονάδες αποθήκευσης µπορεί να είναι:

� ηλεκτροχηµικοί συσσωρευτές διαφόρων τύπων, ανάλογα µε το µέγεθος του 
σταθµού (µπαταρίες οξέος µολύβδου, µπαταρίες ροής κλπ)

� κυψέλες καυσίµου υδρογόνου συνεργαζόµενες µε µονάδες ηλεκτρόλυσης

� αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά

� σταθµοί συµπιεσµένου αέρα.



Υβριδικοί σταθµοί µικρού µεγέθους
Αποθήκευση ενέργειας σε ηλεκτροχηµικούς συσσωρευτές

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υβριδικοί σταθµοί



Υβριδικοί σταθµοί µέσου και µεγάλου µεγέθους
Αποθήκευση ενέργειας σε αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υβριδικοί σταθµοί



Οι υβριδικοί σταθµοί ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για: 

� οικισµούς µικρού και µεσσαίου µεγέθους

� αποµονωµένους ορεινούς και νησιωτικούς οικισµούς

� αποµονωµένες καταναλώσεις, όπως µονάδες αφαλάτωσης, φάρους κλπ.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υβριδικοί σταθµοί



Η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας στο φωτισµό επιτυγχάνεται µε:

� την αντικατάσταση λαµπτήρων υψηλής κατανάλωσης ισχύος µε 
λαµπτήρες αντίστοιχης έντασης φωτισµού, όµως χαµηλότερης 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος

� µε την κεντρική ηλεκτρονική διαχείριση τόσο του χρονικού διαστήµατος 
αφής και σβέσης των λαµπτήρων ανά εικοσιτετράωρο, όσο και της 
ισχύος λειτουργίας τους. 

Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτισµός

Λαµπτήρας υδραργύρου Λαµπτήρας νατρίου Προβολέας LED



Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτισµός



Η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες (αντλιοστάσια, 
ανελκυστήρες) µπορεί να επιτευχθεί:

� εγκαθιστώντας inverters για τη ρύθµιση της παροχής των αντλιών 
σύµφωνα µε τη ζήτηση, ουσιαστικά δηλαδή για τη ρύθµιση των στροφών 
λειτουργίας των αντλιών 
σε χαµηλότερες των 
ονοµαστικών

� εγκαθιστώντας διατάξεις 
διόρθωσης συντελεστή 
ισχύος των κινητήρων 
των αντλιών (αντιστάθµιση 
άεργου ισχύος). 

Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας
σε ηλεκτροκινητήρες



Ανάκτηση θερμότητας από συσκευές 
ψύξης

� Η αξιοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας από συσκευές ψύξης (πύργοι 
ψύξης, συµπυκνωτές ψυκτών κλπ) για τη θέρµανση ενός χώρου, µία πισίνας 
κλπ, ονοµάζεται «ανάκτηση θερµότητας».

� Η ανάκτηση θερµότητας είναι µία έξυπνη και οικονοµική παρέµβαση, η οποία 
αξιοποιεί ένα ποσό θερµότητας που, διαφορετικά, θα απορριπτόταν.

� Ο εξοπλισµός που 
απαιτείται είναι ένας
εναλλάκτης θερµότητας
και το απαραίτητο
υδραυλικό δίκτυο 
(σωληνώσεις, 
κυκλοφορητής, φίλτρο).



Επίλογος



Επίλογος

� Η εξοικονόµηση ενέργειας συνιστά εξοικονόµηση σε πόρους του πλανήτη.

� Κι αν ακόµα σήµερα υπάρχουν κάποιες ακόµα περιοχές στον πλανήτη µε 
άφθονες και φθηνές µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι µαθηµατικά 
βέβαιο ότι θα έρθει κάποια στιγµή στο µέλλον που οι συνθήκες αυτές δεν 
θα ισχύουν.

� Όσο περισσότερο εξοικονοµήσουµε µη ανανεώσιµους ενεργειακούς 
πόρους σήµερα, τόσο περισσότερο θα τους έχουµε διαθέσιµους στο 
µέλλον, ενδεχοµένως µε τη δυνατότητα για τις χώρες παραγωγής να 
διαπραγµατευτούν καλύτερες τιµές διάθεσης.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

∆ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης
Αιολική Γη Α.Ε.
www.aiolikigi.gr
dkatsap@aiolikigi.gr


