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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα για τα πράσινα δώματα
Τα πολλαπλά οφέλη των φυτεμένων δωμάτων και η συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας του
αστικού περιβάλλοντος θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση με θέμα: «Φυτεμένα Δώματα: η ανάκτηση
του χαμένου εδάφους», που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με
τη Διεθνή Ομοσπονδία Φυτεμένων Δωμάτων «IGRA-International Green Roof Association» και θα
πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τα πράσινα δώματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτα οικονομικά και αισθητικά οφέλη, ενώ σε αντίθεση με
ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία των πολιτών- το κόστος της δημιουργίας τους δεν είναι απαγορευτικό.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο, γεγονός
που επιτάσσει -μεταξύ άλλων- τη θέσπιση κινήτρων για όσους αποφασίζουν να «πρασινίσουν» τις
οροφές τους, αλλά ενδεχομένως και σχετικών υποχρεώσεων για τους κατασκευαστές.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, ο διευθυντής της IGRA, W. Ansel, εκπρόσωποι του
ΥΠΕΚΑ, και διακεκριμένοι αρχιτέκτονες και ειδικοί στην τεχνολογία πράσινων στεγών θα
παρουσιάσουν έργα και προγράμματα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και χορηγούς τις εταιρείες EGREEN, ALTO και ΤΟΜΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε., θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, ώρα 17:30.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30-18:00 χαιρετισμοί
18:00-18:20 «H στρατηγική ανάπτυξης των πράσινων στεγών ως μέσο ενεργειακής και περιβαλλοντικής
αναβάθμισης. Εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων σε ευρωπαϊκά αστικά κέντρα» Wolfgang Ansel,
Διευθυντής της IGRA
18:20-18:40 «Πράσινες
οροφές-Τάσεις
και
Προπτικές-Η
θέση
της
Πολιτείας» Λένα
Λαμπροπούλου, Aρχιτέκτων,
Προϊσταμένη
Τμήματος Kτιρίων,
Διεύθυνσης
Ενεργειακής
Αποδοτικότητας KAΠE
18:40-19:00 «Η πέμπτη όψη της Τράπεζας της Ελλάδος και » Πρόδρομος Νικηφορίδης, Μπερνάρ
Κουόμο, Αρχιτέκτονες
19:00-19:20 «Φυτεμένο δώμα σε κτίριο γραφείων επί της οδού Πειραιώς» Μαρία Κοκκίνου & Ανδρέας
Κούρκουλας, Αρχιτέκτονες
19:20-19:40 «Εντός κι εκτός πόλης. Φύτευση δωμάτων σε κατοικίες» Ελεάννα Χωρίτη, Αρχιτέκτων
19:40-20:00 «Η συμβολή των φυτεμένων δωμάτων στον αειφόρο σχεδιασμό του αστικού τοπίου» Ιωάννης
Τσαλικίδης, Kαθηγητής Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικής Σχολή ΑΠΘ
20:00-20:20 «Η ολοκληρωμένη τεχνολογία πράσινων στεγών στις μεσογειακές κλιματικές
συνθήκες. Εφαρμογές στην Ελλάδα». Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος
20:20-21:00 Συζήτηση, Συμπεράσματα, Ερωτήσεις

