
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ SBC GREECE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του SBC Greece στο πλαίσιο τoυ 

εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Πράσινων Κτηρίων 2022 (World Green Building Week) ενός θεσμού 

που έχει καθιερωθεί από το World Green Building Council σε ετήσια βάση. 

Η εκδήλωση έγινε στο Domotel Kastri Gardens και παραβρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι του φορέα καθώς και 

εκπρόσωποι οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του δομημένου περιβάλλοντος. 

Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα που είναι σήμερα ζωτικής 

σημασίας για την βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε 

σχέση και με τη διαμόρφωση των διεθνών συνθηκών. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες Europa (Silver Sponsor), Knauf Insulation (Silver Sponsor) και EKA 

Hellas (Silver Sponsor). 

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του SBC Greece κ. Αλέξανδρος Αθανασούλας τόνισε τη σημασία τέτοιων  

εκδηλώσεων που δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη αλλά και τους συνεργάτες του φορέα να ανταλλάξουν 

απόψεις για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η αειφορία στο δομημένο περιβάλλον. Παρουσίασε 

επίσης τους στόχους και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του φορέα για το άμεσο μέλλον. Τέλος ο κ. 

Αθανασούλας ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης αλλά και τους ετήσιους χορηγούς για την 

εμπιστοσύνη και την αμέριστη υποστήριξή τους στο SBC Greece. 

Ο Αντιπρόεδρος του SBC Greece κ. Δημήτρης Μαναγούδης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του Ετήσιου Συνεδρίου 

Αειφορίας 2022 του SBC Greece που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Domotel Kastri 

στις 19 Οκτωβρίου 2022. 

Ο κ. Παντελής Λεβαντής, μέλος του Δ.Σ. του SBC Greece, ανακοίνωσε την έκδοση μέσα στο 2022 ενός Yearbook 

των πιστοποιημένων κτηρίων στην Ελλάδα. Στο Yearbook θα περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιημένα κατά 

BREEAM, LEED και DGNB κτήρια στην Ελλάδα με τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την πιστοποίηση καθώς 

και επιλεγμένες συνεντεύξεις με εταιρείες που διαχειρίζονται τα ακίνητα αυτά.  Την έκδοση θα επιμεληθεί 

και θα υλοποιήσει το SBC Greece. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκ μέρους των χορηγών της εκδήλωσης από την Europa η κα. Ελένη Δικαίου, 

Energy Efficiency Consultant της Europa, η κα. Παναγιώτα Σιγανού και ο κ. Ευάγγελος Σωτηρίου, από την ΕΚΑ 

Hellas o κ. Παντελής Κούζης, Γενικός Διευθυντής και από την Knauf Insulation ο κ. Τάσος Αργύρης, Υπεύθυνος 

Τεχνικής Υποστήριξης.  

Επίσης παραβρέθηκαν εκ μέρους των ετήσιων χορηγών του SBC Greece ο κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης, 

Sustainability C-Level Consultant Strategy & Sustainability της Schneider Electric, από την Signify Hellas η κα. 

Νατάσα Μεντζελοπούλου, Channel Marketeer IIG και ο κ. Διαμαντής Αρακάς, Product Marketing και από την 

DAIKIN Hellas ο κ. Παναγιώτης Σκάντζικας, Commercial & Industrial Solutions Section Manager και ο κ. Θωμάς 

Μπανάκας, Section Manager - After Sales Department. 

Τόσο οι χορηγοί της εκδήλωσης όσο και οι ετήσιοι χορηγοί με δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

τόνισαν την σημασία της συνεργασίας με φορείς όπως το SBC Greece στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών 

της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον. 

 



                   

 

                

 

                             

 

 

 

      

 

            

 



         

 

       

 

 

       

 

 


