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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
 «ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 
 
 
 
Το εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», το δωδέκατο κατά σειρά, που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – 
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής 
(κατόπιν εισήγησης της σχετικής επιτροπής), θα γίνει τον Ιούνιο του 2017.  
 
Η θεματολογία του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου αφορά:  
- στα προβλήματα αποκατάστασης συντήρησης που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια, με 
συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του Ξενώνα Στάμου Στούρνα που θα 
φιλοξενήσει το Εργαστήριο – Σεμινάριο, με διερεύνηση εφαρμογών και τεχνικών επεμβάσεων που 
δεν αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές ιδιότητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θεραπεύουν και 
βελτιώνουν την απόδοσή τους,  
- στη φυσική δόμηση.  
 
Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου περιλαμβάνει, εκτός της θεωρητικής υποστήριξης, 
εργαστήρια οικοδομικών εφαρμογών (όπως χτίσιμο ή αποκατάσταση λίθινων τοίχων, αποκατάσταση 
συντήρηση ξύλινων κατασκευών κλπ) και διάφορες εφαρμογές φυσικής δόμησης, (χτίσιμο με χώμα, 
ωμοί πλίνθοι κλπ.).  
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες και θα λάβει χώρα από 3 έως 9 
Ιουνίου 2017 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Βόλου.  
 
Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο 3.6.17 και ώρα 10 πμ (η φιλοξενία μπορεί να αρχίσει από την 
Παρασκευή το βράδυ). Το εργαστήρι θα κλείσει το Σάββατο 10.6.17, με περιήγηση με το ιστορικό 
τρενάκι του Πηλίου. 
 
Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα και το κόστος συμμετοχής είναι 85€ 
περιλαμβανομένης της διαμονής και του μεσημεριανού γεύματος.  
 
Το Εργαστήριο – Σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας άλλο τόπο 
διανυκτέρευσης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος συμμετοχής θα είναι 55€.  
 
Για τη συμμετοχή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης, δεδομένου ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος.  
 
Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο site www.sadas-pea.gr και στα 
γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, 10555 Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 και 2103215147).  
 
Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία 
του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.  
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Οι εγγραφές θα γίνονται είτε α) στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι), είτε β) 
με την κατάθεση του ποσού εγγραφής σας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, στο λογαριασμό 
146/480197-02 (IBAN: GR9401101460000014648019702) – Δικαιούχος ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.  
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή, πρέπει να ακολουθήσει:  
- Εγγραφή ονοματεπώνυμου του καταθέτη στην απόδειξη κατάθεσης και αποστολή της απόδειξης 
κατάθεσης στο info@sadas-pea.gr ή στο sadas-pea@tee.gr.  
- Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης επισκεπτών ξενώνα.  
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