
Ξενοδοχείο ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ, Πτολεµαΐδα
(3ο χλµ. Πτολεµαΐδας-Φλώρινας)

«Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή 
ψύξη µε ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρµανσης µε την υπολειπόµενη θερµική 

ενέργεια»  στη Θεµατική Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» -  Πρόγραµµα GR-03

Τρίτη 28.03.2017
10.30 π.µ.

∆ιοργάνωση: Γενικό Νοσοκοµείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ηµερίδα παρουσίασης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων καθώς και των 
ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία της Πράξης:

η οποία εντάσσεται στη Θεµατική Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραµµα GR-03 
και συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
(Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου).



Γεώργιος Χιωτίδης, ∆ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου 
«Μαµάτσειο-Μποδοσάκειο»

Περικλής Κοσµολιάπτσης, Προϊστάµενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικού Γ.Ν. 
«Μαµάτσειο - Μποδοσάκειο», Υπεύθυνος Υλοποίησης Πράξης

10.00-10.30

10.30-10.40

10.40-11.00 Χαιρετισµοί επίσηµων προσκεκληµένων

11.00-11.20 Η ιδέα, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της Πράξης

Βασίλειος Καραχάλιος, ENTE IKE, Σύµβουλος της Πράξης 
11.20-11.40 Αρχιτεκτονική του Έργου

Κουκλίδης Χαράλαµπος, ENTE IKE, Σύµβουλος της Πράξης

Παναγιώτης Πλακεντάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

∆ηµήτρης Μαυροµατίδης, Πρόεδρος ∆Ε ΤΕΕ/τ∆Μ, 
∆ιονύσης Γιαννακόπουλος, Επιµελητής ΜΕ ΤΕΕ/τ∆Μ

11.40-12.00 Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα της Πράξης προς την κατεύθυνση 
της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθµισης

12.00-12.20 ∆ιάλλειµα - Καφές

12.20-12.40 Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την ενέργεια

12.40-13.00 «Η συµβολή του ΤΕΕ/τµ. ∆υτικής Μακεδονίας στην αναβαθµισµένη χρήση 
ενέργειας µέσω των παρεµβάσεων του»

13.00-13.30 Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις

Προσέλευση - Εγγραφές

Εναρκτήρια Οµιλία - Καλωσόρισµα

Πρόγραµµα Ηµερίδας

1η Θεµατική Ενότητα - Η πράξη «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για 
την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη µε ψύκτη απορρόφησης 
και υποβοήθηση της θέρµανσης µε την υπολειπόµενη θερµική ενέργεια» - 
Πρόγραµµα GR03

2η Θεµατική Ενότητα - Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και περιφερειακή ανάπτυξη

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30 π.µ.

«Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή 
ψύξη µε ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρµανσης µε την υπολειπόµενη θερµική 

ενέργεια»  στη Θεµατική Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» -  Πρόγραµµα GR-03

Ηµερίδα παρουσίασης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων καθώς και 
των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία της Πράξης:

∆ιοργάνωση: Γενικό Νοσοκοµείο «Μαµάτσειο - Μποδοσάκειο»


