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Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2019

«ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το δέκατο τέταρτο κατά σειρά εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ», που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια
Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής (κατόπιν
εισήγησης της σχετικής επιτροπής), που αναβλήθηκε λόγω εκλογών τον περασμένο Ιούνιο, θα γίνει
τον Οκτώβριο (18-24.10.2019).
Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου περιλαμβάνει εκτός της θεωρητικής προσέγγισης,
εργαστήρια για τεχνικές χτισίματος με χώμα όπως rammed earth (Pisé), ωμούς πλίνθους κλπ, με
χρήση τοπικών υλικών.
Στα πλαίσια του OPTARCH (http://optarch.ntua.gr/) προσεγγίζονται περιβαλλοντικές παράμετροι που
οδηγούν σε βέλτιστες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση.
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες και θα λάβει χώρα από 18 έως 24
Οκτωβρίου 2019 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Βόλου.
Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο στις 10:00 πμ (η φιλοξενία αρχίζει από την Παρασκευή). Το
εργαστήρι θα κλείσει την Πέμπτη 24.10.2019.
Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα και το κόστος συμμετοχής είναι 115 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής και του μεσημεριανού γεύματος. Για τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
και τους φοιτητές των Αρχιτεκτονικών Σχολών εσωτερικού είναι 85 ευρώ.
Το Εργαστήριο – Σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας άλλο τόπο
διανυκτέρευσης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος συμμετοχής θα είναι 85€ και 55€ αντίστοιχα.
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, 105 55 Αθήνα, τηλ. 2103215146 και 2103215147).
Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
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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 ATTICA BANK, στον λογαριασμό 85151878 (IBAN:
GR6701600650000000085151878) – Δικαιούχος: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.
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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