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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Τεχνική ημερίδα για την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 

 στο πλαίσιο της INFACOMA 

  
  
Τεχνική ημερίδα με θέμα την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων διοργανώνουν 
στις 20 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της INFACOMA, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι τεχνικές 
εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ και η HELEXPO, συνεχίζοντας τη σταθερή τους πορεία για την υποστήριξη του τεχνικού 
κόσμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα �Corona�, εντός των εγκαταστάσεων του 
Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και οι σύγχρονες επιλογές στην κατεύθυνση αυτή, τόσο σε επίπεδο 
κατασκευής, όσο και σε επίπεδο επεμβάσεων αποτελούν ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα της εποχής 
μας. Η σημασία της συγκεκριμένης εκδήλωσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, ενόψει των αλλαγών που 
αναμένονται στους κανονισμούς για το σχεδιασμό και τις κατασκευαστικές λύσεις των σύγχρονων 
κτιρίων με ενεργειακά κριτήρια. 
Μάλιστα, η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με τον καθορισμό μιας νέας διαδικασίας ελέγχου, 
αξιολόγησης και βαθμονόμησης των κτιρίων, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής 
γνώσης, η οποία θα συμβάλλει στην επιλογή των κατάλληλων κατασκευαστικών λύσεων σχεδιασμού 
και επέμβασης. Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο: 
Ημερίδα, 20 Φεβρουαρίου 

-Χαιρετισμός από τους προέδρους του T.E.E./ Τ.Κ.Μ., Τάσο Κονακλίδη και της HELEXPO, Aριστοτέλη 
Θωμόπουλο. 
- Oμιλία με θέμα «Ενεργειακός σχεδιασμός. Απαιτήσεις, δυνατότητες, προοπτικές»: Κλειώ 
Aξαρλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
-«Οικοδομικές λύσεις για το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο»: Δημήτρης Aραβαντινός, αναπληρωτής 
καθηγητής Α.Π.Θ. 
-«Επιλογή τεχνολογιών θέρμανσης και κλιματισμού»: ’γις Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Α.Π.Θ. 
-«Αξιολόγηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων», Δημήτρης 
Mπίκας, καθηγητής Α.Π.Θ. 
-«Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια»: Αλέξανδρος Τομπάζης, αρχιτέκτων μηχανικός. 
  
Την ημερίδα θα συντονίσει ο εκδότης των τεχνικών εκδόσεων ΚΤΙΡΙΟ, Πέτρος Παπαϊωάννου. Θα 
ακολουθήσουν ερωτήσεις, συμπεράσματα και κοκτέιλ. 
Την εκδήλωση προσκαλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί και ιδιώτες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υλικών και της κατασκευής κτιρίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 


