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Θ. Π. Τάσιος  
Πρόσφατο Δημοσιευμένο Έργο 1996-2008

Για το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας η παρούσα έκδοση αποτελεί, συνάμα, χρέος και τιμή.  
Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος διατυπώνει δημόσιο λόγο για περισσότερο από πενήντα χρόνια και από 
περισσότερα του ενός βήματα: Από τις αίθουσες των αμφιθεάτρων, από τα επιστημονικά του συγγράμματα, από 
τις στήλες του ημερήσιου τύπου. Για θέματα τεχνικά, όσο και για θέματα ποίησης και φιλοσοφίας. αλλά και με 
γενναίες παρεμβάσεις σε δύσκολα θέματα καυτής επικαιρότητας. Ετσι, όλα τα μέλη του ΤΕΕ, κατά τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο, έχουμε υπάρξει μαθητές του.  Και όσα μας δίδαξε είναι, όντως, πολλά.
Η παρούσα έκδοση δημοσιευμάτων του καθηγητή Τάσιου γίνεται με την ευκαιρία των ογδοηκοστών γενεθλίων του.  
Οφείλω, όμως, να διαλύσω κάθε παρεξήγηση:  Δεν έχει καμία χροιά πρεσβείων ηλικίας.
«Απ’ όλη μου τη ζωή προσπάθησα να φτιάξω μια πετρώδη νεότητα» λέει ο ποιητής και ο στίχος του αρμόζει 
κατ’ εξοχήν στον καθηγητή Τάσιο. Και πιστεύω ότι εκφράζω το σύνολο των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
λέγοντας, ότι προσβλέπουμε σε αυτόν σαν προς ένα από τα ριζοσπαστικότερα και μαχητικότερα στελέχη μας.
Αλλωστε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να γράψει, με την δύναμη του καθηγητή Τάσιου;: «Της Χώρας οι κοιμισμέ-
νοι ξυπνάτε: Οι ρινόκεροι φθάσανε».  
(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2009, ISBN: 978-960-8369-44-3
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Ευάγγελος Κουλουμπής, Πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ, Πρώην Υπουργός  
Δεκαπέντε Χρόνια Δημιουργίας
Tο βιβλίο δεν είναι ιστορικό σύγγραμμα. Θα αποτελέσει, όμως, βασική ιστορική πηγή για όσους θα ασχολούνται 
με την ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας γενικότερα, των επιστημόνων της και των μηχανικών ειδικότερα. Στον Κου-
λουμπή έχουν προσωποποιηθεί τα οράματα και οι παρεμβάσεις μιας δημιουργικής γενιάς μηχανικών και του 
ΤΕΕ, είτε ήταν Πρόεδρός του, είτε είχε άλλη σημαίνουσα δημόσια θέση. 
Το βιβλίο θυμίζει, διευκρινίζει, απαντά, κυρίως ξαναγεννά ερωτήματα και καλεί τον αναγνώστη να απαντήσει στα 
κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν τον τόπο για μια δεκαπενταετία. Από αυτήν την άποψη είναι ιδιαίτερα ευχά-
ριστο. Τα προβλήματα τίθενται και ο αναγνώστης σπεύδει να τα απαντήσει πριν τον συγγραφέα, σαν άσκηση 
που ελέγχει κάποιος προσφεύγοντας στο λυσάρι, την απάντηση δηλαδή που έδωσε την κρίσιμη στιγμή ο έχων 
και την ευθύνη. 

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-33-7
Τιμή: 20 ευρώ
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Συλλογικό έργο (δύο τόμοι)
Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το Έργο του
Εκείνοι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, για την υλοποίηση του οράματός του για ανθρώπινες πόλεις, 
θεώρησαν υποχρέωσή τους να γνωστοποιήσουν την τεράστια αξία του ως πολεοδόμου, αλλά και ανθρωπιστή, αφού 
όλες οι προσπάθειές του, επαγγελματικές άμεσα ή έμμεσα εκπαιδευτικές, σκόπευαν στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης στις πόλεις του παρόντος και του μέλλοντος. Μετά από 50 και πλέον χρόνια επαγγελματικής του δραστηρι-
ότητας σε όλον τον κόσμο, τα αποτελέσματα των προσπαθειών του για τη δημιουργία φιλικών προς τον άνθρωπο και 
τη φύση οικισμών, όλων των μεγεθών, είναι εμφανή. Τώρα, μπορούν να αξιολογηθούν οι ιδέες του και να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα για τους νεότερους. Αυτή, σίγουρα, θα ήταν και η επιθυμία του: να έχει υπάρξει ένα, διαχρο-
νικά, χρήσιμο μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας και να έχει συμβάλει στη συνετή διαχείριση του ζωτικού μας χώρου, 
όπου θα ζήσουν –καλύτερα, όπως ήλπιζε- και οι επόμενες γενεές. Ως τέτοιον άνθρωπο θα ήθελε να τον θυμόμαστε. 

(Από τον πρόλογο της Προέδρου  του Συνδέσμου, κας Μυρτώς Αντωνοπούλου-Μπογδάνου)

Έκδοση 2009, ISBN: 978-960-8369-40-5  
Τιμή: 30 ευρώ

  



Εκ
δό

σε
ις

 Τ
ΕΕ

4

Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος
Τι μένει άραγε από 45 Χρόνια Μαχόμενης Πολεοδομίας;
Μπορεί να συμβάλουν θετικά στο έργο ενός πολεοδόμου, ενός αρχιτέκτονα, οι αλλεπάλληλες διώξεις, οι εξορίες από Γερ-
μανούς και Έλληνες, στην κατοχή, τον εμφύλιο, τη δικτατορία, οι συνεχείς διακοπές των σπουδών, ακόμα και η αλλαγή 
των τόπων και των ιδρυμάτων που τις παρείχαν; Μια καταφατική απάντηση θα οδηγούσε σε τρελά πολιτικά και ιδεολογικά 
αδιέξοδα. Στην περίπτωση του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου, δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να μαντέψουμε πώς θα 
εξελισσόταν, κάτω από άλλες συνθήκες, η κοινωνική, επιστημονική, διδακτική και επαγγελματική του προσφορά. Ευτύχη-
σε μέσα από το έργο του, στους χρόνους που μπορούσε να είναι παραγωγικός, να μας δώσει πολύτιμα δείγματα...
Το βιβλίο παρουσιάζει, σε έξι θεματικές ενότητες, την επαγγελματική και εξωεπαγγελματική  μελετητική δραστη-
ριότητα του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου, με μία επιλογή από αρχιτεκτονικές - πολεοδομικές μελέτες των σαράντα 
- τόσων χρόνων δράσης του, για την πόλη και τον πεζό: τη Δομή και την Οργάνωση, την Αντισεισμική Θωράκιση, 
την Αειφορική Πολεοδομική Ανάπτυξη, αλλά και για τον Πόλεμο του Πεζού με τον Τροχό σήμερα. 

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-40-5 
Τιμή: 35 ευρώ 
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Θ. Π. Τάσιος
Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα  
Παθήματα και Μαθήματα
Το βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ, Θ.Π. Τάσιου έχει θέμα την πολύπαθη προβληματική των Τεχνικών Έργων, 
δημόσιων και ιδιωτικών. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, παρουσιάζονται εργασίες, στις οποίες συνεργάστηκε ο Τά-
σιος κατα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από συγκεκριμένες πρακτικές αφορμές ή και από παραγγελίες του ΤΕΕ:
1. Η Προβληματική των δημοσίων έργων 
2. Η Ετεροδοσοληψία, κοινώς μπαχτσίσι, λάδωμα κλπ 
3. Οι Πραγματογνώμονες που καλούνται να υποβοηθήσουν την απόδοση δικαιοσύνης 
4. Τα Ιδιωτικά Έργα 
5. Τέλος, το χρόνιο πρόβλημα του εκσυγχρονισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής και των Κειμένων  
    Προσδιορισμού Κόστους των τεχνικών έργων. 

Έκδοση 2006, ISBN: 960-8369-19-3 
Τιμή: 15 ευρώ
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Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
ΣΚΙΤΣΑ 
Ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ήταν 
η ψυχή του Εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας. Η συμβολή του στην αρχιτεκτονική παιδεία και την 
έρευνα υπήρξε σημαντική. Έχοντας βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής μας παράδοσης, άφησε ένα πλούσιο και 
πολυσήμαντο συγγραφικό έργο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα 
ποιοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Οι αναμφισβήτητες ικανότητές του, να παράγει τόσο θεωρία 
για την αρχιτεκτονική όσο και έργο αρχιτεκτονικό, αποκαλύπτονται μέσα από το πλήθος των καλλιτεχνικών του 
ενασχολήσεων. Στα σκίτσα του αποτύπωνε στο χαρτί κάθε αυθεντικό παράδειγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Πέρα από 
την ευρύτερα καλλιτεχνική τους αξία, αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό χαμένες 
πια εικόνες της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2005, ISBN: 978-960- 88639 - 10 - Χ
Τιμή: 30 ευρώ



Εκδόσεις ΤΕΕ

7

Ν. Κ. Μουτσόπουλος
ΡΕΝΤΙΝΑ ΙΙ  
Το Βυζαντινό Κάστρο της Μυγδονικής Ρεντίνας  
Η Οχύρωση και η Ύδρευση του Οικισμού
Όταν  άρχισε η έρευνα, ο λόφος της Ρεντίνας ήταν πυκνότατα λογγωμένος. Ήταν αδύνατο να περπατήσει κανείς 
όρθιος. Χρειαζόταν να αναρριχηθεί μέχρι την κορυφή και μετά συρόμενος να διεισδύσει στη χαμηλή άγρια βλάστη-
ση των πουρναριών και των άλλων άγριων θάμνων. Σε μια τέτοια πορεία μπορούσε να διακρίνει ξαφνικά μπροστά 
του το βαθύ κοίλωμα της μεγάλης κινστέρνας στην κορυφή της ακροπόλεως - όπως το διαπιστώσαμε αργότερα 
-τον παλαιολόγειο ναό και τον ανατολικό ακρόπυργο. Ούτε τείχη ούτε οποιοδήποτε κτίσμα ήταν ορατό στην επιφά-
νεια του εδάφους. Χρειάσθηκε μεγάλος κόπος και προσπάθεια από τους εργάτες της ανασκαφής, ο μεγαλύτερος 
αριθμός των οποίων καταγόταν από τη γειτονική Βαμβάκια, από τη Βόβλη και λίγοι από το Μόδι ή το Σταυρό. Τους 
αξίζουν συγχαρητήρια και για την εργατικότητα τους, αλλά και για την αυταπάρνηση και για την πίστη τους· στο 
έργο που επιτελούσαν, διακινδυνεύοντας στους γκρεμούς για να κόψουν την άγρια βλάστηση, ώστε να επιλεγούν 
οι θέσεις ανασκαφής..

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-88-5  
Τιμή: 27 ευρώ
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Χρύσα Μελκίδη, Αρχιτέκτων, δρ Τουρκολόγος
Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης
Η αρχιτεκτονική των μουσουλμανικών μνημείων της Ξάνθης έχει τη σφραγίδα της κοινής ιστορίας, ειδικότερα όμως, 
της αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων του τέλους του 19ου αιώνα στην πόλη και της αναπτυξιακής της πορείας, 
στην οποία συμμετείχαν όλες οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες του τόπου, που χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές 
πολιτισμικές φυσιογνωμίες (Έλληνες ορθόδοξοι, καθολικοί,  Εβραίοι, Αρμένιοι, Νέγροι απόγονοι παλιών δούλων 
και γύφτοι). Γι’ αυτό, συνιστούν κοινή για όλους μας πολιτιστική κληρονομιά, αποπνέοντας, όπως πάρα πολλά 
μνημεία, μια αίσθηση ανθρώπινου μεγαλείου, επειδή ενσαρκώνουν την ατομική υπέρβαση και την αλληλεπίδραση 
διαφορετικών πολιτισμών, με αυθόρμητο και ειρηνικό τρόπο. Η μεθοδολογία είναι πρωτότυπη και εισάγει, για πρώτη 
φορά στην επιστημονική πρακτική, μια μακρο-σκοπική μέθοδο «ολιστικής ανάλυσης και πολλαπλής προσέγγισης», 
πέρα από τα ως τώρα  καθιερωμένα για την τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών έργων... 
 
Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-27-6
Τιμή: 30 ευρώ
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Χρύσα Μελκίδη, Αρχιτέκτων, δρ Τουρκολόγος
Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης
Η αρχιτεκτονική των μουσουλμανικών μνημείων της Ξάνθης έχει τη σφραγίδα της κοινής ιστορίας, ειδικότερα όμως, 
της αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων του τέλους του 19ου αιώνα στην πόλη και της αναπτυξιακής της πορείας, 
στην οποία συμμετείχαν όλες οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες του τόπου, που χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές 
πολιτισμικές φυσιογνωμίες (Έλληνες ορθόδοξοι, καθολικοί,  Εβραίοι, Αρμένιοι, Νέγροι απόγονοι παλιών δούλων 
και γύφτοι). Γι’ αυτό, συνιστούν κοινή για όλους μας πολιτιστική κληρονομιά, αποπνέοντας, όπως πάρα πολλά 
μνημεία, μια αίσθηση ανθρώπινου μεγαλείου, επειδή ενσαρκώνουν την ατομική υπέρβαση και την αλληλεπίδραση 
διαφορετικών πολιτισμών, με αυθόρμητο και ειρηνικό τρόπο. Η μεθοδολογία είναι πρωτότυπη και εισάγει, για πρώτη 
φορά στην επιστημονική πρακτική, μια μακρο-σκοπική μέθοδο «ολιστικής ανάλυσης και πολλαπλής προσέγγισης», 
πέρα από τα ως τώρα  καθιερωμένα για την τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών έργων... 
 
Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-27-6
Τιμή: 30 ευρώ

Ελένη Ι. Κανετάκη, δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός
Οθωμανικά Λουτρά στον Ελλαδικό Χώρο
Τα Οθωμανικά λουτρά, που κτίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο της τουρκικής κυριαρχίας, συγκρο-
τούν μία ξεχωριστή και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα κτιριολογική ενότητα. Ποικίλουν σε μέγεθος, ποιότητα κατασκευ-
ής και διακοσμητικό πλούτο, αναδεικνύοντας τις περισσότερες φορές μία υψηλή αισθητική έκφραση εσωτερικών 
χώρων. Κτίρια τυπικά του ισλαμικού κόσμου, καθώς η εκπλήρωση των κανόνων υγιεινής ήταν συνυφασμένη με 
τις επιταγές της θρησκείας (σύμφωνα με την οποία οι μουσουλμάνοι έπρεπε να πλένονται συχνά με τρεχούμενο 
νερό), αντλούν βεβαίως τα πρότυπά τους από προγενέστερα αντίστοιχα είδη και αποτελούν ιστορική συνέχεια των 
ρωμαϊκών και βυζαντινών λουτρών.
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα εναπομείναντα χαμάμ ( 60 κτίρια ) μέσα από σχέδια υφιστάμενων αποτυπώ-
σεων και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια : τριάντα οκτώ (38) λουτρά 
βρίσκονται σε είκοσι οκτώ (28) ελλαδικές πόλεις, ενώ τα υπόλοιπα είκοσι δύο (22) συναντώνται σε επτά νησιά του 
Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Κω, Σύρο, Ρόδο, Καστελλόριζο, Κρήτη). 

Έκδοση 2004, ΙSΒΝ: 978-960-8369-04-5 
Τιμή: 25 ευρώ
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Αικατερίνη Δεμενεγή-Βιριράκη
Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών 1987-2000
Το Ζ’ μέρος του βιβλίου «ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 1836-1986», του οποίου συνέχεια αποτελεί αυτή η συμπλη-
ρωματική μελέτη, αναφέρεται στη «χρήση του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων μετά τη διαρρύθμισή του σε μέγαρο 
Κοινοβουλίου» και αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, ένα ημερολόγιο της οικοδομικής κυρίως ζωής του μετά από αυτή 
τη διαρρύθμιση και μέχρι το τέλος του 1986. Η παρούσα μελέτη καλύπτει την περίοδο 1987 - 2000, με αναφορά στα 
σημαντικότερα έργα που έγιναν στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του αυτό το διάστημα, για τη συντήρησή του και 
την προσαρμογή του στις απαιτήσεις των αναγκών της σύγχρονης τεχνολογίας και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Από τα πλέον σημαντικά έργα αυτής της περιόδου είναι η κατασκευή του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από 
τον περίβολο του κτιρίου που επέφερε αλλαγές και στην επιφάνεια του, και οι ανασκαφικές εργασίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν από την Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σ’ αυτόν τον χώρο, με αφορμή τις 
εκσκαφές για την κατασκευή του σταθμού, οι οποίες έφεραν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. 

Έκδοση 2003, ISBN: 978-960-7018-95-8
Τιμή: 8 ευρώ
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Διονύσης Α. Ζήβας
Η Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου (Γ’ έκδοση)
Στα προλογικά κείμενα της Α’ και της Β’ έκδοσης αυτού του βιβλίου αναλύονται διεξοδικά οι λόγοι που οδήγησαν 
στην απόφαση για τη συγκρότησή του και οι ειδικοί αλλά και οι γενικότεροι στόχοι στους οποίους απέβλεψε.  
Η εξάντληση εξ’ άλλου των δύο εκδόσεων του βιβλίου, έστω και στο μακρό χρονικό διάστημα των τριανταδύο 
ετών από την Α’ και των δεκαοκτώ από την Β’ έκδοση, πιστοποιούν, ενδεχομένως, πως οι αρχικοί εκείνοι στόχοι 
εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον των ειδικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Και δεν είναι ασφαλώς 
καθόλου τυχαίο ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η περί τα ιστορικά αρχιτεκτονικά πράγματα του Ιονίου ελληνική -και, 
ως κάποιο σημείο, και η ξενόγλωσση- βιβλιογραφία γνώρισε μιαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.
Ο αναγνώστης, ωστόσο, θα βρει στη σελίδα 178 ένα βιβλιογραφικό συμπλήρωμα που καλύπτει το διάστημα μεταξύ 
της αρχικής και της σημερινής έκδοσης. Το συμπλήρωμα αυτό αναφέρεται κυρίως στη Ζάκυνθο, αλλά και, εν μέρει, 
στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου.

Έκδοση 2002, ISBN: 978-960-7018-91-5
Τιμή: 15 ευρώ
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Μολλά Σαλεχί- Κοτσομύτη Βαντιχέ, δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κήποι Παράδεισοι της Περσίας 
Ιστορία - Πολιτισμός - Αρχιτεκτονική
Στον χώρο της Περσίας, από τους αρχαίους χρόνους ήδη, ο κήπος εξελίσσεται, γίνεται κήπος-παράδεισος, αποκτά 
το σχήμα του chahar bagh (τέσσερις κήποι), εισέρχεται στο Ισλάμ και παίρνει όλες τις μορφές που συναντούμε μέσα 
στην ίδια την Περσία, στη Δαμασκό, τη Βαγδάτη, το Μαγκρέμπ, την Ισπανία, την Κεντρική Ασία και την Ινδία. Οι διά-
φοροι περιηγητές, επιστρέφοντας από την Περσία, μετέφεραν στην Ευρώπη την εικόνα του περσικού κήπου. 
Στοιχεία για τη μορφή του κήπου στην Περσία την εποχή των Αχαιμενιδών  μάς δίνουν οι Έλληνες ιστορικοί. Ο Ξενο-
φών στον διάλογο του Σωκράτη με τον Κριτόβουλο αναφέρει μερικά στοιχεία για τους αρχαίους κήπους της εποχής. 
Η Νasrine Faghih παραθέτει ορισμένα αποσπάσματα από αυτόν το διάλογο: «Ο Ξενοφών σε ένα από τα έργα του, 
σε ένα διάλογο με τον Σωκράτη, μιλά για την κηποτεχνία των Αχαιμενιδών βασιλέων και τον ρωτάει: Άραγε αυτός ο 
παραδεισένιος γήινος κήπος των Περσών βασιλέων έχει σχέση με τον επουράνιο Παράδεισο της Αβέστα; 

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-13-4
Τιμή: 40 ευρώ
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Ιωάννης Ν. Κουμανούδης, Δρ Αρχιτέκτων - Υφηγητής ΕΜΠ
Η Εκάλη που έφυγε ... 1920-41
Αναφέρεται στην Εκάλη, αυτή τη «νέα πόλη» που γεννήθηκε, κάτω από ιδιαίτερες για την Ελλάδα συνθήκες, προδιαγρα-
φές και προϋποθέσεις, στην περίοδο του Μεσοπολέμου και «σώπασε» ξαφνικά και βεβιασμένα, πάνω στη «χρυσή» εποχή 
της, με την έναρξη της Κατοχής. Είναι η Εκάλη των παιδικών χρόνων του συγγραφέα, 
Πρόκειται για τη μελέτη-έρευνα ενός επιστήμονα και ενεργού πολίτη (διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κοινότητας) που απο-
τυπώνει τον τόπο και την ιστορία του, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία για τη γέννηση και την εξελικτική 
πορεία της «νέας πόλη;», για την αρχιτεκτονική έκφραση της και την πολεοδομική της οργάνωση.
Παράλληλα, η όλη παρουσίαση γίνεται με γλαφυρότητα και ενάργεια, τόσο που, ο αναγνώστης, ενώ διατρέχει τις 
σελίδες του βιβλίου, αισθάνεται ότι μπορεί να μυρίσει την πλούσια βλάστηση των κήπων, να ακούσει τον ήχο από τις 
αυλόθυρες που ανοίγουν και να διαβεί το κατώφλι των οικημάτων, ζώντας τα σε όλη τους τη λεπτομέρεια.

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-78-8
Τιμή: Πανόδετο: 45 ευρώ, απλό: 33 ευρώ
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Ιωάννης Ν. Κουμανούδης, δρ Αρχιτέκτων, Υφηγητής ΕΜΠ
Ανεμομυλικά
Οι έρευνες απεκάλυψαν ότι οι ξετροχάρηδες μύλοι είναι κτίρια ξεχασμένα, λεηλατημένα από χρήσιμα οικοδομικά 
υλικά, σκέτα κουφάρια, όπως λέγει ο λαός, που περιμένουν με τραγική υπομονή τη θανή τους. Θανή που έρχεται 
με καλπασμό. Οι βροχές, οι άνεμοι, και οι σεισμοί είναι οι δήμιοί των, και έμπειροι δήμιοι...
Οι κληρονόμοι αυτών των ξεχασμένων μνημείων δεν μπορούν να αναστήσουν τους ανεμόμυλους, χρήματα δεν 
υπάρχουν, ούτε τεχνίτες μυλωθροί, γιατί είναι γέροντες σήμερα και ανήμποροι να βοηθήσουν. 
Εντοπίζονται ανεμόμυλοι άγνωστοι, αποτυπώνονται ή φωτογραφίζονται σε λεπτομέρειες και περιγράφονται. Δηλα-
δή, ερευνούνται για να συλεγούν και να δοθούν στοιχεία για τη μελλοντική σύνταξη του ελληνικού Ανεμομυλικού 
Corpus. Έτσι ο αναγνώστης δεν θα συναντήσει στις σελίδες αυτού του βιβλίου την πλούσια βιβλιογραφία ( ελληνική 
και ξένη), που υπάρχει, γιατί δεν ενδιαφέρει. Άλλωστε, οι μύλοι που  παρουσιάζονται είναι γνωστοί μόνο σε αγριο-
πούλια που κουρνιάζουν στα χαλάσματά τους.

Έκδοση 2004, ΙSBN: 978-960-8369-08-8
Τιμή: 28 ευρώ
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Ιωάννης Ν. Κουμανούδης, Δρ Αρχιτέκτων- Υφηγητής ΕΜΠ 
Ανεμομυλικά ΙΙ
....Κλείνω το επιμύθιό μου καταγράφων μία έκφραση της ψυχής μου που ενδόμυχα με συναρπάζει. 
Οι ανεμόμυλοί μας όταν τους βλέπεις στην τραγική εικόνα της ερείπωσης και της καταστροφής, σου ξεσκίζουν την 
καρδιά, και όταν τους αντικρύζεις να ορθώνονται θαρραλέα πάνω στις ράχες, αναμένοντας την τιτανομαχία με τον 
πανίσχυρο Αίολο τους θαυμάζεις απεριόριστα. Νίκησαν τον Αίολο και έζησαν  τον λαό μας επί αιώνες. Είναι ήρωες 
και τους αξίζει να τους έχουμε σαν μνημεία. Κι ακόμη όλοι οι μύλοι κρύβουν μέσα τους το πνεύμα και το δαιμόνιο 
του λαού μας που το μαθαίνεις μόνο όσο τους πλησιάζεις. Μύλοι «είστε ωραίοι σαν Έλληνες»  όπως θα έλεγε 
ο ποιητής. 

Έκδοση 2010, ΙSBN:978-960-8369-46-7
Τιμή: 20 ευρώ  
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Θωμάς Σιαπκάρας
Ομοιότητες στις Τέχνες
Η ομοιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανόνας για τη μεταφορά από τέχνη σε τέχνη ή επιστήμη, ομοίων 
αναλογιών και σχέσεων, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι αναλογίες αυτές και να επιβεβαιώνονται με αισθητικό και 
μαθηματικό τρόπο. Έτσι, μεταφέρεται η αναλογία της χρυσής τομής από τη γεωμετρία στη μουσική, στη ρυθμική, 
στα χρώματα και στην αρχιτεκτονική.
Στην αρχή της μελέτης αυτής περιλαμβάνονται λίγα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία, αναγκαία για την κατανόηση των 
περιεχομένων, που αφορούν στις μουσικές κλίμακες, καθώς και πρόταση για χρήση μικτής μουσικής κλίμακας 
βασισμένης στη χρυσή τομή.
Τέλος, υπάρχει και πίνακας ενδιαφερουσών μουσικών κλιμάκων, όπως της συ-γκερασμένης, των Πυθαγορείων, 
των Βυζαντινών, της διατονικής επιστημονικής κλπ, για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας μελέτης.
 

Έκδοση 2003, ISBN: 978-960-7018-94-Χ
Τιμή: 7 ευρώ 
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Συλλογικό έργο: UIA - TEE 
Πολιτιστικό Περιβάλλον και Τουρισμός  
Ο Ρόλος του Αρχιτέκτονα
Μία έκδοση με επιλεγμένα επιστημονικά κείμενα στην ελληνική και αγγλική, από το ομώνυμο Διεθνές Συνέδριο που δι-
εξήχθη στην Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2001. Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες (μέλη Ακαδημιών, Καθηγητές ΑΕΙ, 
καταξιωμένοι κρατικοί λειτουργοί και διακεκριμένοι και βραβευμένοι επαγγελματίες, κ.ά.) συναφών ειδικοτήτων όπως: Αρ-
χιτέκτονες, Πολεοδόμοι, Π. Μηχανικοί, Αρχαιολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Οικονομολόγοι με κατεύθυνση 
στον τουρισμό, κ.ά., από ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες, που παρουσίασαν θέματα ευρύτερου ή εξειδικευμένου εν-
διαφέροντος, θεωρητικά ή μελέτες περιπτώσεων. Οι θεματικές ενότητες ήσαν: α) Αρχιτεκτονική κληρονομιά και τουριστική 
αξιοποίηση-δυνατότητες και εξελίξεις, β) φυσικοί πόροι-εναλλακτικές μορφές τουρισμού-θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής 
προστασίας και προγράμματα στήριξης, γ) Πολιτική περιβάλλοντος  και τουρισμού-Ελλάδα, ΕΕ και πλαίσιο ΚΠΣ, δ) Περι-
βάλλον και Τουρισμός μεγάλων διοργανώσεων και ειδικών περιοχών-τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-15-0
Τιμή: 15 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις Συνεδρίου
10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, αναγνωρίζοντας τον βαρύνοντα ρόλο του αρχιτεκτονικού κόσμου, που καλείται να επω-
μιστεί στην επερχόμενη εποχή και διευρύνοντας τις ευθύνες και τις ανησυχίες του αυτές προς όλο τον πνευματικό, 
οικονομικό και κοινωνικό χώρο, με το Συνέδριο αυτό ζητά και απαιτεί από αυτόν μία γενική εγρήγορση.
Ο πολιτικός κόσμος, ιδιαίτερα, πρέπει να αντιληφθεί ότι οι αποφάσεις για τα τεκταινόμενα στην κοινωνική ζωή και 
στη διαμόρφωση του νέου κόσμου δεν μπορεί να παίρνονται ερήμην των απόψεων και των ιδεών που διαμορφώ-
νονται στους κόλπους των ειδικών επιστημόνων και πιο συγκεκριμένα των αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων.

Έκδοση 2002 
Δωρεάν διάθεση
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Συλλογικό έργο: Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών
Χρήσεις Γης στο Κύριο Οδικό Δίκτυο
Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Γραμμικής Παρόδοιας Δόμησης
Δημιουργεί πόλη η γραμμική δόμηση πάνω στο Κύριο Οδικό Δίκτυο; Στο παρελθόν κάτι τέτοιο συνέβαινε, αφού 
πολλοί οικισμοί τέμνονταν από υπερτοπικούς άξονες, ή αναπτύσσονταν πάνω σ’ αυτούς. Εξάλλου, ο δρόμος ήταν 
ο κυριότερος δημόσιος και κοινωνικός χώρος.
Όμως, όταν άρχισαν να γενικεύονται τα μηχανοκίνητα τροχοφόρα, ο ρόλος του Κύριου Οδικού Δικτύου διαφορο-
ποιήθηκε από το ρόλο του δημόσιου αστικού χώρου. Οι ταχύτητες των τροχοφόρων, η ρύπανση από αυτά, η δρα-
ματική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και πλήθος λειτουργικών λόγων, καθώς και οι ανάγκες αναβάθ-
μισης του αστικού κοινωνικού χώρου, υποχρεώνουν πλέον σε χάραξη άλλων «διαδρόμων» για τις υπερτοπικές 
κινήσεις. Οι γνωστοί μας παρακαμπτήριοι έξω οπό τις πόλεις είναι μια από τις εφαρμογές αυτής της αρχής.                   

Επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Αραβαντινός
Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-86-9
Τιμή: 11 ευρώ
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Ευστάθιος Βέττας, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
ΕΔΑΦΟΣ 
Νομολογία Σχετική με τη Διαχείριση Γης
Η γνώση για τη διαχείριση της γης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την εφαρμογή του Σχεδιασμού του Χώρου 
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από την εποχή του Ιουστινιανού, με τον Τριβωνιανό, όπως αναφέρει και ο συγγρα-
φέας, η διαχείριση του εδάφους μέσω νομολογίας, όπως ο «Κώδικας», ο «Πανδέκτης» και οι «Νεαρές» αποτελεί 
το κύριο αντικείμενο του Αστικού Κώδικα. Σήμερα το Σύνταγμα, οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουρ-
γικές Αποφάσεις, οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και η νομολογία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τονίζουν το 
σημαντικό ρόλο που παίζει η διαχείριση του εδάφους για την εφαρμογή του Χωρικού Σχεδιασμού. Η εργασία του 
Στάθη Βέττα με τη συλλογή της ισχύουσας νομολογίας, την ενημέρωση και την κωδικοποίησή της, καθώς και με 
την ερμηνεία και παρουσίασή της ως «οδηγό», αποτελεί σημαντικό βοήθημα-εργαλείο για κάθε εμπλεκόμενο στο 
Χωρικό Σχεδιασμό. Ο συγγραφέας θεωρείται μια προσωπικότητα στον χώρο του, με προσφορά της γνώσης, 
της γνώμης και του χρόνου του στο ΤΕΕ, στους μηχανικούς, στους πολίτες, με εγκυρότητα και μεγάλη καρδιά.  
(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2005, ISBN: 978-960-8369-09-6
Τιμή: 40 ευρώ (εξαντλημένο)
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Land Administration in the Unece Region
Development Trends and Main Principles
Over the past 15 years or so, a number of factors have profoundly changed the outlook for political, economic, 
environmental and social development in the member Stats of the United Nations Economic Commission 
for Europe (UNECE): the increasingly widespread acceptance of democratic institutions and market-based 
economic systems; the liberalization of trade; and rapid technological innovation, in particular in information 
and communication technologies. In this context, the issue of spatial information infrastructure is recognized 
as an increasingly important component for achieving sustainable development in all UNECE member States. 
Economic and social reforms in many UNECE countries have had a dramatic impact on the spatial information 
environment. These reforms include land privatization, decentralization, cost recovery of the services provided, 
quality assurance, public/private partnership, etc. 

Έκδοση 2005
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Karl Kraus
Φωτογραμμετρία  
Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι (Β’ Βελτιωμένη Έκδοση)
Αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την κυκλοφορία της έκτης γερμανικής έκδοσης και τη 
μετάφρασή του σε άλλες οκτώ γλώσσες (αγγλική, γαλλική, ελληνική, ιαπωνική, ιταλική, νορβηγική, ουγγρική και σερ-
βο-κροατική). Η πρώτη ελληνική έκδοση, που κυκλοφόρησε το 1991, ήταν βασισμένη στη δεύτερη, τη γερμανική. Το 
γεγονός ότι σήμερα τυπώνεται η δεύτερη ελληνική έκδοση, η οποία βασίζεται στην έκτη γερμανική, είναι πολύ ευχάριστο. 
Το κείμενο της δεύτερης ελληνικής έκδοσης, όπως και της πρώτης, βασίζεται στις ερευνητικές δραστηριότητες πρακτι-
κού προσανατολισμού και στην ύλη που διδάσκεται στο Ινστιτούτο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (Ι.Ρ.Ρ.) του 
Πολυτεχνείου της Βιέννης. Το βιβλίο αρχίζει με μια σύντομη διαδρομή μέσα από τις απαραίτητες μαθηματικές αρχές και 
έννοιες, που είναι αναγκαίες για την κατανόηση και εμπέδωση της Φωτογραμμετρίας. 

Μετάφραση Ευάγγελος Βοζίκης, Δρ Μηχανικός, Ανδρέας Γεωργόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Πρωτότυπη έκδοση: Photogrammetrie. Band 1: Grundlagen und Standrardverfahren  

Έκδοση 2003, ISBN: 978-960-7018-90-7, Τιμή: 14 ευρώ
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Συλλογικό έργο: 3ο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΤΕΕ (δύο τόμοι)
Ελληνική Βιομηχανία  
Προς την Οικονομία της Γνώσης 

Το 3ο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΤΕΕ (3-5 Ιουλίου 2006), πιστό στη μακρά παράδοση του Επιμελητηρίου και 
των γόνιμων αναζητήσεων του τεχνικού κόσμου της χώρας, επεχείρησε να προσεγγίσει τη βαθύτερη ουσία 
του αναπτυξιακού ζητήματος στην Ελλάδα, την παρουσίαση προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από υψη-
λό βαθμό πολυπλοκότητας, την κατανόηση των διεθνών τάσεων και των διαφορετικών προσεγγίσεων που 
αναδεικνύονται, την τεκμηριωμένη εξέταση και την αξιολόγηση της μεγάλης εικόνας του παραγωγικού συ-
στήματος της χώρας και ειδικότερα, τη διερεύνηση της στρατηγικής τοποθέτησής του και της προοπτικής του 
στον διεθνή ανταγωνισμό και τον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ευελπιστούμε ότι το δίτομο αυτό έργο 
για την Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης συγκεντρώνει τους προβληματισμούς της επο-
χής και μπορεί να παρέμβει δυναμικά στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για την ανάπτυξη του τόπου.  

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-29-0
Τιμή: 30 ευρώ (2 τόμοι)
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Συλλογικό έργο: ΤΕΕ - ΕΜΠ 
Έρευνα για την Απασχόληση των Διπλωματούχων Μηχανικών
Το κύριο και ουσιαστικότερο μέρος της έρευνας αφορά άμεσα στους ίδιους τους ενδιαφερομένους, τους διπλωμα-
τούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ και απόφοιτους πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας ή ομοταγών 
ιδρυμάτων του εξωτερικού. Η έρευνα αυτή αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας των μηχανι-
κών, τόσο από την πλευρά της προσφοράς εργασίας (από τους μηχανικούς) όσο και από την πλευρά της ζήτησης 
εργασίας (από επιχειρήσεις, οργανισμούς και λοιπούς φορείς) και τούτο για δύο τουλάχιστον λόγους:
Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που συνδέουν τους διπλωματούχους μηχανικούς με το επαγγελματικό τους σωματείο ή/και με 
τα Ιδρύματα, στα οποία φοίτησαν, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την αξιοπιστία των απαντήσεων που καταγρά-
φονται στα ερωτηματολόγια και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομέ-
νων. Επιπλέον, η καλή οργάνωση των μητρώων του ΤΕΕ επιτρέπει στους ερευνητές να διαμορφώσουν το δείγμα των 
ερωτώμενων, με τρόπο που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας του όλου σώματος των μηχανικών.
(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-12-6
Τιμή: 15 ευρώ
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Συλλογικό έργο: ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Υγεία και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον
Σ΄ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με μια σειρά από αδιευκρίνιστους επαγγελματικούς κινδύνους και νέας 
μορφής εργατικά ατυχήματα, τα ζητήματα που άπτονται του τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμα, όσο και πολυπαραμετρικά. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και η πολιτεία καλούνται να συμβάλουν, 
ο καθένας από τη μεριά του, στην ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή ολόκληρης της αλυσίδας κάθε παραγωγικής 
διαδικασίας, έχοντας κατά νου την αναγκαιότητα διασφάλισης της υγείας του κεντρικού πυρήνα της παραγωγής, 
του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται το εργασιακό περιβάλλον εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
εφαρμογή των μέτρων εκείνων που θεσπίζει η πολιτεία, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ασφαλούς και ικανού να 
διασφαλίσει την ποιότητα ζωής περιβάλλοντος, κάθε εργαζομένου. Στο βιβλίο  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όλο το 
νομοθετικό πλαίσιο.

Έκδοση 2007, ISBN: 978-960-8369-18-5
Τιμή: 20 ευρώ  
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Συλλογικό έργο: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Οι ΠΕΤΕΠ έχουν τύχει γενικής αναγνωρίσεως και έχουν αποδειχτεί ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον 
κόσμο των τεχνικών, ο οποίος έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την, επ΄ αυτών, ενημέρωσή του και την 
αξιοποίησή τους στις συμβάσεις και την κατασκευή των έργων. Το γεγονός αποδεικνύεται και από την υψηλή επι-
σκεψιμότητα που παρουσιάζουν οι ιστοσελίδες του ΙΟΚ και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, στις οποίες 
έχουν αναρτηθεί. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 80.000 τέτοιες επισκέψεις (downloads) των κειμένων τους. 
Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης και από την Κύπρο. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου δημοσιεύει, επιλεκτικά, 
κείμενα των ΠΕΤΕΠ στο περιοδικό που εκδίδει. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται 40 «τίτλοι» ΠΕΤΕΠ που 
αφορούν στις εργασίες αποκαταστάσεων - επισκευών - ενισχύσεων, για βλάβες από σεισμό ή άλλες αιτίες, και 
αποτελούν απαραίτητο προσάρτημα του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ). 

Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-39-7
Τιμή: 15 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ομάδα Εργασίας ΙΙ-3 ΤΕΕ, Χρ. Σπανός,  Μ. Σπιθάκης,  Κ. Τρέζος 
Μέθοδοι για την Επιτόπου Αποτίμηση  
των Χαρακτηριστικών των Υλικών
Στο παρόν εγχειρίδιο δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον προληπτικό έλεγχο, με στόχο την αποτίμηση της υπάρχου-
σας κατάστασης στο πλαίσιο αντισεισμικής ενίσχυσης ανάλογα με την επιλεγόμενη στάθμη επιτελεστικότητας. Έτσι 
το κείμενο αυτό δεν αναφέρεται σε οδηγίες για έλεγχο κτιρίων με ζημιές μετά από σεισμό (γίνεται μόνον μια μικρή 
αναφορά σε σχετικά κείμενα του ΟΑΣΠ).
Στο πλαίσιο της εργασίας, η Ομάδα εξέτασε διεξοδικώς τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την επιτόπου αποτίμηση 
των χαρακτηριστικών υλικών και δομικών στοιχείων. Η γενική πληροφοριακή βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος, 
ενώ γίνεται χωριστή αναφορά  σε εκείνα τα κείμενα τα οποία κυρίως απετέλεσαν τη βάση συντάξεως του παρόντος 
εγχειριδίου.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Π. Τάσιος
Έκδοση 2007, ISBN: 978-960-8369-22-3  
Τιμή: 3 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Επιτελική Επιτροπή ΕΠΑΝΤΥΚ-ΤΕΕ
(Ο. Βαγγελάτου, Ι. Βλάχος, Ε. Βουγιούκας, Θ. Δραγκιώτης, Α. Καραμπίνης, Κ. Τρέζος)

Προσεισμική Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών
Το βιβλίο εξετάζει πλήθος επαγγελματικά και νομικά ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή μιας μα-
κρόπνοης και επιλεκτικής στρατηγικής για την ενίσχυση των πιο εύτρωτων παλαιών κτιρίων.
Για το καθένα απ’ αυτά τα θέματα προτείνονται λεπτομερείς τρόποι αντιμετώπισης.
Το Πρόγραμμα ΕΠΑΝΤΥΚ μελέτησε και μια σειρά άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με τη σεισμική διακινδύνευση 
(όπως η Τράπεζα Εδαφοτεχνικών Δεδομένων της Χώρας, τα δίκτυα κοινής ωφελείας, ο ρόλος των ΜΜΕ στο όλο 
πρόβλημα, η προσεισμική ενίσχυση των Νοσοκομείων κλπ).
Το βιβλίο κλείνει με υπολογισμούς και προτάσεις για τις οικονομικές πλευρές του θέματος προσεισμικής ενίσχυσης 
υφιστάμενων κτιρίων.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Θ. Π. Τάσιος, Ι. Σ. Βλάχος
Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-20-7 
Τιμή 15 ευρώ
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Κωνσταντίνος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία
Η ωριμότητα της επιστημονικής γνώσης και το πολύπλοκο των θεμάτων που σχετίζονται με τις επεμβάσεις σε υφι-
στάμενες κατασκευές, καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου. Αυτή η επιτακτική 
ανάγκη σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα, επιχειρείται με την ανάπτυξη του ΚΑΝΕ-
ΠΕ, η θεσμοθέτηση του οποίου θα εξασφαλίσει μια αρτιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Με δεδομένο το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε 
θέματα επεμβάσεων που θα βοηθήσουν τον μηχανικό που ασχολείται με την επισκευή-ενίσχυση των κατασκευών. 
Φιλοδοξεί επίσης να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις στον φοιτητή, με στόχο την εμπέδωση εννοιών μέσα από παρα-
δείγματα και αριθμητικές εφαρμογές. 

Έκδοση 2004, ISBN: 978-960-8369-05-3
Τιμή: 25 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ομάδα ερευνητών ΙΤΣΑΚ
Ο Σεισμός των Κυθήρων: (Μ=6.9), 8 Ιανουαρίου 2006
Η αντισεισμική πολιτική δεν είναι διαδικασία προσωρινή και επίκαιρη, ανάλογη με τις σεισμικές εξάρσεις, αλλά 
αντίθετα πρέπει να έχει διάρκεια και συνέχεια, με στόχους ορατούς και υλοποιήσιμους. Άλλωστε, με δεδομένο ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης οποιουδήποτε σεισμού, η μελέτη των συνεπειών μιας δόνησης επέχει θέση 
μακροπρόθεσμης προετοιμασίας, με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες των ζημιών. 
Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τον σεισμό των Κυθήρων, για το σεισμοτεκτονικό περιβάλλον, τη σει-
σμική επικινδυνότητα και τη συμπεριφορά σημαντικών κατασκευών και γεωκατασκευών (π.χ. λιμάνια και οδικά 
δίκτυα) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του σεισμικού προβλήματος της χώρας.  

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-17-7
Τιμή: 8 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ομάδα ερευνητών ΙΤΣΑΚ
Ο Σεισμός της Λευκάδας: (Μ=6,2), 14 Αυγούστου 2003
Ο σεισμός της Λευκάδας (14 Αυγούστου 2003), αν και σημειώθηκε σε μια περιοχή κατ’ εξοχήν σεισμογενή, είχε 
ορισμένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και καινοφανή, όπως αυτά που προκύπτουν από τις βλάβες που 
προκάλεσε σε κατασκευές και γεωκατασκευές (λιμάνια, οδικό δίκτυο) του νησιού. Ακριβώς αυτές οι ιδιαιτερότητες 
επέβαλαν την καταγραφή και ανάλυση όλων των στοιχείων, αλλά και τη σύνταξη προτάσεων για την αποτροπή επα-
νάληψής τους στο μέλλον. Εργασία πολλαπλά και πρακτικά χρήσιμη για το σύνολο των μηχανικών, που μελετούν 
και κατασκευάζουν τεχνικά έργα τόσο στη Λευκάδα, όσο και σε άλλες εξίσου σεισμογενείς περιοχές της χώρας.  

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

 

Έκδοση 2004, ISBN: 978-960-8369-07-Χ
Τιμή: 8 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ομάδα ερευνητών ΙΤΣΑΚ
Ο Σεισμός του Βαρθολομιού: (Μ=5,6), 2 Δεκεμβρίου 2002
Ο τελευταίος σεισμός του Βαρθολομιού προκάλεσε βλάβες σε μια ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, 
με υψηλή σεισμικότητα. Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών από την εν λόγω περιοχή για το σεισμοτεκτονικό 
περιβάλλον, τη σεισμική επικινδυνότητα και τη συμπεριφορά σημαντικών κατασκευών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
και η ανάλυση τους συμβάλλει στην αντιμετώπιση του σεισμικού προβλήματος της χώρας.
Το θέμα παρουσιάζει δυσχέρειες, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την αβεβαιότητα του ίδιου του φαινο-
μένου του σεισμού, όσο και με το απαγορευτικό κόστος που θα συνεπαγόταν μια συνολική αντιμετώ-
πιση του θέματος. Παράλληλα, υπάρχει μια σωρεία τεχνοοικονομικών προβλημάτων (όπως αποτίμη-
ση των κρυφών ελαττωμάτων, η τεχνογνωσία γύρω από τα θέματα των επισκευών και ενισχύσεων), ενώ 
εξίσου σημαντικά είναι και τα νομικά και κανονιστικά ζητήματα (ευθύνες μηχανικών, συνιδιοκτησίες κλπ).  

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2003, ΙSΒΝ: 978-960-8369-01-0
Τιμή: 7 ευρώ
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Βασίλης Χρηστάρας, Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ
Εργαστηριακές και επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής
Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, τόσο στην εκτέλεση 
εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής όσο και στην κατάταξη των εδαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές.
Η περιγραφή εκτέλεσης των δοκιμών είναι σύμφωνη με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε 105-86, Φ.Ε.Κ. 955/31-12-86)

Έκδοση 2002, ISBN: 978-960-7018-3
Τιμή: 9 ευρώ
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Συλλογικό έργο: ΤΕΕ- Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια
Τα αποτελέσματα από τα ατυχήματα έχουν δραματικές συνέπειες σε ανθρώπινο επίπεδο, πριν απ’ όλα, αλλά και 
σε οικογενειακό, κοινωνικό, ακόμα και οικονομικό. Γιατί, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δεν 
έχουμε αποτελέσματα και δεν υπάρχει βελτίωση.Τα προβλήματα είναι πολλά και δυστυχώς είναι χρόνια. Τα μέτρα 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα είναι αποσπασματικά. Έχουμε σοβαρότατη έλλειψη συντονισμού και δυστυχώς, 
σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Η συντήρηση του αστικού, επαρχιακού 
και εθνικού δικτύου είναι ανεπαρκής, κυρίως, λόγω της έλλειψης πόρων.
Πιστεύουμε, πως έχει έλθει η ώρα να σταματήσουμε να κρυβόμαστε και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα 
και ότι δεν το βλέπουμε. Αυτό  είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι 
Νομάρχες όλης της χώρας. 

(Από την εισήγηση της Προέδρου της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, Φ. Γεννηματά.)

Έκδοση 2007, ΙSΒΝ: 978-960-8369-24-5
Τιμή: 10 ευρώ 
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Συλλογικό έργο: Παρατηρητήριο ΤΕΕ
Οδική Ασφάλεια 
Οδική Υποδομή-Όχημα
Το παρόν Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης των στελεχών και μελών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι προϊόν επιστημονικής 
δουλειάς του «Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας» του ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ, στo πλαίσιο του ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας αποδέχθηκε την πρόταση της Πολιτικής 
Ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για σύνταξη ενός εγχειριδίου, το οποίο θα παρουσιάζει και περιγράφει, 
σε όσο το δυνατό απλή μορφή, τις παραμέτρους μιας σύγχρονης οδικής υποδομής του οχήματος και των συνθη-
κών κίνησής του, που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια. 
Το παρόν εγχειρίδιο συμπυκνώνει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο την πιο σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Διεθνή 
εμπειρία στα θέματα Οδικής Υποδομής - Οχήματος - Οδικής ασφάλειας. 

(Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνου).

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-21-5 
Τιμή: 15 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Θ. Βλαστός, Ν. Μπαρμπόπουλος, Δ. Μηλάκης
Ποδήλατο  
Οδηγός Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δικτύων
Σήμερα το ποδήλατο, με ξεχασμένο από τους περισσότερους το μεγαλοπρεπές παρελθόν του, ξεπεσμένος αριστο-
κράτης, ζητιανεύει λίγο χώρο στον δρόμο. Δεν το χλευάζουν γιατί το συμπαθούν, όμως αδιαφορούν γιατί δεν φαντά-
ζονται ποια θέση θα μπορέσει να βρει στο ψηφιακό κόσμο μας, αφού το κορμί περισσεύει μια και το αντικαθιστά η μη-
χανή. Δεν θα επιστρέψουμε στην εποχή με τα κάρα!!! και επενδύουν σε σχεδιασμούς που κάνουν την πόλη αφιλόξενη 
και για τον πεζό. Πρέπει και το περπάτημα να παραχωρήσει τη θέση του στη μηχανή; Αυτό πράγματι έγινε σε μεγάλη 
κλίμακα με τη συστηματική συρρίκνωση των πεζοδρομίων ή την αχρήστευσή τους, λόγω των συνθηκών ρύπανσης 
και θορύβου που επικρατούν στο οδόστρωμα, οι οποίες κάνουν δυσάρεστη και ανασφαλή δίπλα του την κίνηση του 
πεζού. Η τύχη του ποδηλάτη είναι ταυτισμένη με του πεζού. Όπου υπάρχει αξιοπρεπής χώρος για το δεύτερο εμφα-
νίζεται και ο πρώτος. Ο ποδηλάτης δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας γρήγορος πεζός....

Έκδοση 2008, ISBN: 978-960-8369-26-9
Τιμή: 30 ευρώ 
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Συλλογικό έργο: Ε.Ε.Ε. Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων ΤΕΕ
Γεωτεχνική Μελέτη και Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών
Αναπτύσσονται τόσο θεωρητικά θέματα μελέτης όσο και κατασκευαστικά θέματα και παρουσιάζονται περιπτώσεις 
κατασκευής που αποτελούν πολύτιμη καταγραφή της ελληνικής εμπειρίας.
Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει την πλειοψηφία των εργασιών που παρουσιάσθηκαν στο Διήμερο. Εκτιμούμε ότι το 
υλικό που περιέχεται στην έκδοση αυτή αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους μελετητές και τους κατασκευαστές 
λιμνοδεξαμενών και απαραίτητη προσθήκη σε κάθε Τεχνική Βιβλιοθήκη Γεωτεχνικού Μηχανικού.

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-81-8
Τιμή: 10 ευρώ
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Enzo Levi
Η Επιστήμη του Νερού  
Οι Βάσεις της Σύγχρονης Υδραυλικής
Η Επιστήμη του Νερού περικελείει, μέσα σ’ έναν τόμο, 2500 χρόνια αξίας πληροφορίες για την υδραυλική επιστήμη. 
Το βιβλίο αναφέρει με λεπτομέρειες τη γέννηση και την εξέλιξη αρχών και θεωριών, καθώς επίσης και αμφιλεγό-
μενα θέματα σχετικά με τη μελέτη της υδραυλικής επιστήμης. Γραμμένη και για σπουδαστές και για μηχανικούς 
της πράξης, η Επιστήμη του Νερού παρουσιάζει υλικό που θα δώσει εξηγήσεις σε θέματα που δεν καλύπτονται 
από τα μαθήματα παραδοσιακής υδραυλικής, αλλά και θα βοηθήσει τον μηχανικό στην εκτίμηση της υδραυλικής 
επιστήμης. Ο μη ειδικός αναγνώστης θα βρει επίσης ενδιαφέρον το βιβλίο, καθώς φανερώνει τη σημασία του νερού 
στην κοινωνία μας και θα εξυπηρετήσει στην καλλιέργεια της προσπάθειας που περιέχεται στην κατανόηση της 
επιστήμης του νερού.. 

Μετάφραση: Γιάννης Λεονταρίτης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Πρωτότυπη έκδοση : The Science of Water. The foundation of Modern Hydraulics 

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-74-5
Τιμή: 16,50 ευρώ
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Δρ Ευάγγελος Λεκατσάς
Οικονομική Ανάλυση Ηλεκτρικών Συστημάτων

«Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει που βγαίνει» Σενέκας
Η ιδέα για τη συγγραφή ενός βιβλίου που θα ανέλυε τα οικονομικά προβλήματα ενός διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού 
συστήματος, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη όλους τους τεχνικούς περιορισμούς αυτού, γεννήθηκε κατά τη 
διάρκεια της θητείας μου ως Διευθυντού Προγραμματισμού της ΔΕΗ (1991-93). Ήταν τότε που διαπιστώθηκε το με-
γάλο κενό που υπήρχε στον τρόπο σκέψης, αλλά και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις μεταξύ των μηχανικών 
και των οικονομολόγων της σχετικά με βασικές λειτουργίες στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος ηλεκτρισμός. 
Οι μηχανικοί, γαλουχημένοι, επί 40 και πλέον χρόνια, σε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον, δεν δίδουν τη δέουσα 
προσοχή σε έννοιες όπως το οριακό κόστος, το μεταβλητό κόστος, το σταθερό κόστος, το κόστος ευκαιρίας, το 
αποφευγόμενο κόστος, το λογιστικό κόστος, το κόστος επένδυσης κλπ.

Έκδοση 2000, ISBN: 978-960-7018-77-Χ
Τιμή: 15 ευρώ    
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Γ. Α. Καλλέργης,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (Β’ τόμος)

Περιλαμβάνονται:
Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις στη διακύμανση της στάθμης των υπόγειων νερών
Οι ποιοτικοί χαρακτήρες του υπόγειου νερού
Η ρύπανση του υπόγειου νερού, πρόληψη, απορρύπανση
Η διείσδυση του θαλασσινού νερού

Έκδοση 2000, ΙSBN: 978-960-7018-72-9
Τιμή:  45 ευρώ (3 τόμοι)
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Γ. Α. Καλλέργης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (Γ’ τόμος)
Περιλαμβάνονται: 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ως υδροφόροι
Οι βασικές έννοιες της καρστικής υδρογεωλογίας
Τα υδροθερμικά φαινόμενα - γεωθερμικά ρευστά
Τα αποθέματα υπόγειου νερού - Διαχείριση και εκμετάλλευση τους
Οι τεχνικές προσομοίωσης
Υδρογεωλογική έρευνα επιφάνειας
Υπόγεια υδρογεωλογική έρευνα
Τεχνητός εμπλουτισμός 
Βασικές έννοιες ισοτοπικής υδρολογίας και ιχνηθετήσεων

Έκδοση 2001, ΙSBN: 978-960-7018-73-7
Τιμή: 45 ευρώ (3 τόμοι)
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Παύλος Ε. Ραΐτσος, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μελέτη Μετασχηματιστών
Πολλοί μελετητές έγραψαν στο παρελθόν αξιόλογα βιβλία για μετασχηματιστές. Τέτοια βιβλία έχουν να εκδοθούν 
δεκαετίες τώρα. Κάθε βιβλίο εκδίδεται για ένα χρονικό ορίζοντα και συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας.
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι διδακτικό, αλλά κυρίως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές τον μετασχημα-
τιστών. Παρατίθενται αρκετά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας πολυετούς εμπει- 
ρίας και ενασχόλησης με τη μελέτη και τη σχεδίαση των μετασχηματιστών, χωρίς φυσικά να εξαντλούν όλο το πεδίο 
μελέτης ενός μετασχηματιστή. Δεν μπορούν όμως να παρατεθούν στοιχεία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Έκδοση 2000, ISBΝ: 978-960-7018-79-6
Τιμή: 6 ευρώ
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Παύλος Ραϊτσος, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Μετρήσεις και Ειδικές Λειτουργίες Μετασχηματιστών
Στο πρώτο βιβλίο “Μελέτη Μετασχηματιστών”, που εκδόθηκε από το Τμήμα Εκδόσεων του ΤΕΕ το έτος 2000, πε-
ριγράφηκε ο τρόπος κατασκευής ενός μετασχηματιστή, αλλά και πολλών ειδικών μετασχηματιστών.
Στο δεύτερο αυτό βιβλίο παρουσιάζονται οι μετρήσεις στις οποίες υποβάλλεται ένας μετασχηματιστής στο δοκιμα-
στήριο μετά την κατασκευή του. Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της μελέτης του 
και να διαπιστωθεί η ικανότητα της λειτουργίας του.
Εκτός από τις προβλεπόμενες μετρήσεις έχουν περιληφθεί και συνοπτικές μετρήσεις, οι οποίες εκτελούνται πριν 
τεθεί ο μετασχηματιστής στο δίκτυο ή μετά από πιθανή βλάβη του.
Επίσης, περιγράφονται ειδικές λειτουργίες των μετασχηματιστών, όπως διφασική τροφοδότηση τριφασικών μετα-
σχηματιστών, σφάλματα προς γη και επιπτώσεις τους στον μετασχηματιστή.

Έκδοση 2002, ISBN: 978-960-7018-92-3
Τιμή: 8 ευρώ

Παύλος Ε. Ραΐτσος, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μελέτη Μετασχηματιστών
Πολλοί μελετητές έγραψαν στο παρελθόν αξιόλογα βιβλία για μετασχηματιστές. Τέτοια βιβλία έχουν να εκδοθούν 
δεκαετίες τώρα. Κάθε βιβλίο εκδίδεται για ένα χρονικό ορίζοντα και συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας.
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι διδακτικό, αλλά κυρίως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές τον μετασχημα-
τιστών. Παρατίθενται αρκετά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας πολυετούς εμπει- 
ρίας και ενασχόλησης με τη μελέτη και τη σχεδίαση των μετασχηματιστών, χωρίς φυσικά να εξαντλούν όλο το πεδίο 
μελέτης ενός μετασχηματιστή. Δεν μπορούν όμως να παρατεθούν στοιχεία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Έκδοση 2000, ISBΝ: 978-960-7018-79-6
Τιμή: 6 ευρώ
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Βασίλης Σαμοΐλης, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
Μετασχηματιστές 
Παρακολούθηση - Διαγνωστική Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης
Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την αντιμετώπιση κεντρικών θεμάτων της ωφέλιμης 
ζωής μετασχηματιστών, όπως είναι:
- η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία,
- η παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης,
- η διάγνωση για τυχόν μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας,
- η εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης.
Οι πιο πάνω στόχοι και δράσεις μπορεί να συντελέσουν σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως είναι π.χ. η ανακαίνιση των 
μετασχηματιστών ή η αντικατάστασή τους, λόγω πολλών ετών λειτουργίας ή λόγω επιτάχυνσης της γήρανσης.

Έκδοση 2007, ISBN: 978-960-8369-25-2
Τιμή: 20 ευρώ
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Γ. Κ. Κοτζάμπασης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
Επιτομή και Στοιχείωσις Θέρμανσης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας
Η θέρμανση με τη βοήθεια της Υπέρυθρης Ακτινοβολίας δεν είναι κάτι Τεχνολογικά και Τεχνικά νέο.
Στις ενεργειακά ευνοούμενες χώρες λειτουργεί για ειδικά κτίρια εδώ και χρόνια.
Στην επιδίωξη για επίτευξη του στόχου «εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος από ρύπαν-
ση», οι εγκαταστάσεις ΘΥΑ υπερέχουν σαφώς από τις Τυπικές Κεντρικές θερμάνσεις (ΤΚΘ).
Στη χώρα μας οι εγκαταστάσεις ΘΥΑ εμφανίστηκαν δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια με τη σποραδική, κατά τόπους, 
λειτουργία γραμμών Φυσικού Αερίου. Η πλήρης όμως άγνοια της τεχνολογίας και της τεχνικής των ΘΥΑ στραγγά-
λισε κάθε, παραπέρα ανάπτυξη αυτής της μορφής θέρμανσης.
Η παρούσα εργασία είναι Επιτομή ως προς τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις και πλήρης ως προς τα Στοιχεία που 
διαμορφώνουν μία ΘΥΑ.

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-84-2
Τιμή: 10 ευρώ
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Σ. Ι. Καρέκος
Μετάδοση Θερμότητας Θερμομόνωση
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο αυξανόμενος ρυθμός κατανάλωσης της ενέργειας έμοιαζε να μην απα-
σχολεί κανέναν. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 όμως προκάλεσε σημαντική αύξηση του κόστους της ενέργειας, ενώ 
άρχισε να οξύνεται και το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα καυσαέρια των συμβατικών καυσίμων. 
Έγινε πλέον φανερό ότι έπρεπε να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, κυρίως από τους μεγάλους καταναλωτές 
που είναι τα οικοδομήματα κάθε είδους. Στόχος του βιβλίου «Μετάδοση θερμότητας - θερμομόνωση» είναι να γίνει 
για τον μελετητή δομικό μηχανικό (αρχιτέκτονα, πολιτικό, μηχανολόγο) ή αντίστοιχο φοιτητή - σπουδαστή, ένα 
χρήσιμο βοήθημα σχετικό με την εφαρμογή των θερμομονωτικών υλικών και τους θερμοτεχνικούς υπολογισμούς 
σε οικοδομήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Έκδοση 2001, ISBN: 978-960-7018-80-Χ
Τιμή: 16 ευρώ
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Δρ Αθανάσιος Δρίγκας, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσ@ στο Δίκτυo Ίντερνετ
Ο τομέας των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης του Ίντερνετ αποτελεί το κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας, γιατί έχει 
αναπτύξει μία μεγάλη δυναμική τόσο ως προς τη συνεχή αύξηση του αριθμού των μελών του (προϊόντα και υπη-
ρεσίες) όσο και ως προς τη ραγδαία και συνεχή ανανέωση των μελών του μέσω νέων εκδόσεων (version), που 
προσδίδουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε κάθε ένα μέλος χωριστά. Επιπλέον, ο τομέας των 
υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης του Ίντερνετ, οι δυνατότητές του και το σύνολο της έκτασης του αποτελεί ένα σχετικά 
μη γνωστό πεδίο στην ευρεία κοινότητα των χρηστών του Ίντερνετ, γεγονός που επιβάλει την υλοποίηση τέτοιων 
ενημερωτικών εργασιών.

Έκδοση 2000, ISBN: 978-960-7018-82-6 
Τιμή: 15 ευρώ 
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Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Ιστορικός
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο Μεσοπόλεμο
Το παρόν είναι ένα εφαλτήριο που οδηγεί προς το μέλλον, με την καθοδήγηση του παρελθόντος.
Το παρόν του Επιστημονικού μας Οργανισμού είναι άρρηκτα δεμένο με την 80χρονη ιστορία του. Μια ιστορία η 
οποία άρχισε να γράφεται το 1923, εποχή κατά την οποία η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη να επουλώσει τις πληγές 
στο «σώμα», στην καρδιά και την ψυχή της. Τότε, οι ελάχιστοι σε αριθμό μηχανικοί της χώρας, αποφάσισαν να 
συσπειρωθούν, να δημιουργήσουν τη δική τους «Βουλή», να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις, να συζητήσουν 
ευθέως με την πολιτική ηγεσία τα προβλήματα, να συναποφασίσουν λύσεις και να στρατευθούν στην ιδέα της ανά-
πτυξης. Έτσι γεννήθηκε το πρωτοποριακό θεσμικό όργανο - το ΤΕΕ - που έκτοτε αποτέλεσε τον Τεχνικό Σύμβουλο 
της Πολιτείας και του Λαού.

Έκδοση 2003, ISBN: 978-960-7018-93-1
Τιμή: 9 ευρώ
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Robert Fox και Anna Guagnini
Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Βιομηχανικές Επιδόσεις
στην Ευρώπη, 1850-1939
Το  βιβλίο εστιάζει ιδιαίτερα στον ρόλο που έπαιξε η καθιέρωση της τεχνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η εκπαί-
δευση των μηχανικών στις διάφορες χώρες στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν τη 
σχέση εκπαίδευσης και βιομηχανίας υιοθετώντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιστοριογραφία της τεχνολογίας. 
Οι προσεγγίσεις αυτές εγκαταλείπουν τις θετικιστικές αντιλήψεις που αντιμετώπιζαν την τεχνολογία ως το απευθεί-
ας παράγωγο της εφαρμογής των επιστημών, απορρίπτουν τους ποικίλους ντετερμινισμούς και τις τελεολογικού 
τύπου βεβαιότητες που συνδέανε οργανικά την τεχνολογική ανάπτυξη με το ιδεώδες της προόδου, και τέλος υιο-
θετούν ένα θεωρητικό σχήμα που αντιλαμβάνεται τη σχέση κοινωνίας και τεχνολογίας ως σχέση συμπαραγωγής, 
στο πλαίσιο του οποίου τα όρια κοινωνικού και τεχνολογικού παύουν να έχουν νόημα.

Μετάφραση : Ν. Σακελλαρίου, Κ. Τζουανάκος
Επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Αντωνίου
Πρωτότυπη έκδοση : Education, Technology and Industrial Performance in Europe (1850-1939),  
Campbrindge University Press, 1932  
Έκδοση 2007, ISBN: 978-960-8369-23-8, τιμή: 25 ευρώ
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Συλλογικό  έργο: 2ο Διεθνές Συνέδριο
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
Περιλαμβάνει 105 επιστημονικές ανακοινώσεις (75 στα ελληνικά και 30 στα αγγλικά) Η ύλη του βιβλίου είναι 
οργανωμένη κατά τις εξής Ενότητες: Μεταλλουργία, Κονιάματα και Χρωστικές, Κεραμεική, Υαλουργία, Ξύλο και 
Ύφασμα, Μετρητικά Όργανα, Μουσικά Όργανα, Τεχνικά Εργαλεία, Αγροτική Τεχνολογία Οικοδομική, Υδραυλικά 
Έργα, Λιμενικά Έργα, Οδοποιία, Εδαφοτεχνικά Έργα, Ναυτική Τεχνολογία, Πολεμική Τεχνολογία, Αυτοματοποιη-
τική, Τεχνολογία/Οικονομία/Κοινωνία, Δουλοκτησία και Μηχανές, Περιβαλλοντικός Προβληματισμός στην Αρχαία 
Ελλάδα, Διεθνείς Επιδράσεις, Μηχανισμός των Αντικυθήρων.
Η διεθνής και η ελληνική έρευνα στο αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας έχει τώρα πλέον σε τέτοιο 
βαθμό επεκταθεί, ώστε να διατίθενται στέρεες ιστορικές γνώσεις, έτοιμες για να περάσουν στο ευρύτερο κοινό. 

Έκδοση 2006, ISBN: 978-960-8369-16-9
Τιμή: 40 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 4ου Συνεδρίου
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 
Σκοπός του 4ου Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τις διάφορες πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις 
σημερινές συνθήκες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολυγλωσσικού περιβάλλοντος, από πλευράς 
έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής.
Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον Αδαμάντιο Κοραή για τα 170 έτη από το θάνατό του , τον πρώτο «γλωσσολό-
γο» της νεωτέρας Ελλάδος,
Παρουσιάζονται  43 ανακοινώσεις.

Έκδοση 2003, ΙSBN: 978-960-8369-02-9
Τιμή: 20 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 5ου Συνεδρίου
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία
Στο 5ο Συνέδριο, η Επιστημονική Επιτροπή, υπό την προεδρία της καθηγήτριας ΑΠΘ, Άννας Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, ενέκρινε 33 από τις 50 προτάσεις, ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη της στάθμης του Συνεδρίου, 
τους ευχαριστούμε για το σοβαρό και κρίσιμο για το συνέδριο έργο τους. Τελικά, υποβλήθηκαν κείμενα για τις 28 
εγκεκριμένες ανακοινώσεις, που περιέχονται στον τόμο των ανακοινώσεων και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του 
Συνεδρίου. Αυτή τη φορά εκπροσωπούνται και εκπαιδευτικά ιδρύματα από άλλες χώρες με τέσσερις από τους 
ομιλητές.Η παράδοση να αφιερώνονται τα Συνέδρια “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” σε κάποια μεγάλη προσω-
πικότητα του χώρου των γραμμάτων, τηρήθηκε και σε τούτο το συνέδριο, που αφιερώθηκε στον Κύπριο ποιητή 
Βασίλη Μιχαηλίδη. 

Έκδοση 2005, ΙSBN: 978-960-8369-11-8
Τιμή: 20 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 6ου Συνεδρίου
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία
Η Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου, υπό την προεδρία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Μα-
ριάννας Κατσογιάννου, ενέκρινε 40 από τις 49 προτάσεις, τηρώντας με συνέπεια την παράδοση της υψηλής στάθμης 
του Συνεδρίου. Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 34 εγκεκριμένες ανακοινώσεις,  Ανάμεσα σ΄ αυτές και 8 ανακοινώσεις 
ξένων ομιλητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η νυν και η τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ορολογίας (EAFT) κα Fidelma Ni’ Ghallchobhair και κα Rute Costa, αναπτύσουν το θέμα της ορολογικής πολιτικής 
και του ορολογικού σχεδιασμού στις «μικρές» γλώσσες, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα σχετικής συνάντησης 
εργασίας της EAFT που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο τον περασμένο Ιούλιο. Η παράδοση να αφιερώνονται τα 
Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σε κάποια μεγάλη προσωπικότητα του χώρου των γραμμάτων, τηρή-
θηκε και σε τούτο το συνέδριο, που αφιερώθηκε στον αξέχαστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο, πρωτοπόρο της Ορολογίας, 
πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ από την ίδρυσή της (1992) και επί δεκατέσσερα έτη, αλλά και πρόεδρο όλων των οργανωτικών 
επιτροπών των 5 προηγούμενων Συνεδρίων. 

Έκδοση 2007, ISBN: 978-960-8369-28-3
Τιμή: 20 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 7ου Συνεδρίου
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου, με πρόεδρο τον καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Κοντό, ενέκρινε 39 από τις 43 προτάσεις, διατηρώντας την υψηλή στάθμη του Συ-
νεδρίου, που έχει γίνει πλέον παράδοση. Υποβλήθηκαν κείμενα και για τις 39 εγκεκριμένες ανακοινώσεις, τα οποία 
περιέχονται στον τόμο των ανακοινώσεων και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Αν και όλα τα Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» είναι στην ουσία αφιερώματα στο πνεύμα του Αριστο-
τέλη, αφού η Ορολογία, ως επιστήμη των εννοιών, των όρων και ορισμών και της περιγραφής και μετάδοσης της 
γνώσης, έχει τα θεμέλιά της στα δύο «παιδιά» του: στη Λογική και στην Οντολογία, το 7ο Συνέδριο είναι αφιερω-
μένο ειδικά σ΄ αυτόν.

Έκδοση 2009, ISBN: 978-960-8369-49-8
Τιμή: 20 ευρώ



Εκδόσεις ΤΕΕ

55

Αναστασία Διαμ. Διαμαντοπούλου, Δρ Αρχιτέκτων
Επιλογές
Οι παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική των παλαιών κτιρίων 15 Γεωργικών Σχολών ήσαν όχι μόνο τεχνολογικές, 
προς αποκατάσταση ή συντήρηση αυτών, αλλά και συνθετικές (προσθήκες ή διαρρυθμίσεις), για τη δημιουργία 
χώρων εξυπηρέτησης των νέων αναγκών διαμονής και εκπαίδευσης των αγροτών, με τολμηρές τομές, χωρίς 
να παραβιάζεται η αρχιτεκτονική μορφή. Ήταν ένα στοίχημα, ώστε οι Σχολές ανανεωμένες να περάσουν σε νέα 
εποχή. Η αναγκαστική παραμονή στις Γεωργικές Σχολές για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και 
τη μελέτη διαρρύθμισης των κτιρίων με έφερε πλησίον της ζωής και της εκπαίδευσης των αγροτών σε αυτές.. 

Έκδοση 2009, ΙSBN: 978-960-8369-50-4
Τιμή: 9 ευρώ

Áíáóôáóßá Äéáì. Äéáìáíôïðïýëïõ
Äñ Áñ÷éôÝêôùí

ÅðéëïãÝò
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Π. Δ. Ντούσκος  
Η Κρίση του Καπιταλισμού και το Φάντασμα του 1941
Τα μαύρα κοράκια και το αυγό του φιδιού
Η εργασία αυτή γράφτηκε στο μεταίχμιο των ετών 2008-09, το τρίμηνο αυτό όπου η κρίση εκδηλώνεται και συζητιέται 
στην παγκόσμια φιλολογία, τη νεοταξική, κυρίως ως χρηματοπιστωτική. Ή ερμηνεία τούτη εγκλείει σοβαρό έλλειμμα 
εγκυρότητας και επάρκειας και αυτό υπήρξε ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη συγγραφή της εν λόγω 
εργασίας. Η μακρόχρονη δε ενασχόληση του συγγραφέα με το αντικείμενο αυτό και οι συναφείς δημοσιεύσεις 
του άφησαν  στον ίδιο σοβαρό υπόβαθρο και πρόσθετο πρωτογενές υλικό, πράγμα που έγινε τόσο ένα επιπλέον 
κίνητρο για τη συγγραφή της  παρούσας εργασίας, όσο και όρος συντόμευσης της ολοκλήρωσής της, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό τον Φεβρουάριο του 2009 τούτη να οδεύσει για έκδοση. Δεν βρίσκεται, όμως, εδώ το κύριο, δεν 
πρόκειται για το βασικό κίνητρο. 

Έκδοση 2009, ISBN: 978-960-8369-45-0
Τιμή: 12 ευρώ
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ÔÅE Ôå÷íéêü ÅðéµåëçôÞñéï ÅëëÜäáò

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÅËËÁÄÁÓ ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ

Συλλογικό έργο
Πρακτικός Οδηγός για την Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας και 
τις Δομητικές Επισκευές μετά από Πυρκαγιά, σε Μικρά Κτίρια  
από Σκυρόδεμα και από Τοιχοποιία

Οι καταστρεπτικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, εκτός από τις οδυνηρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, την 
καταστροφή στο περιβάλλον των περιοχών που επλήγησαν και τις απώλειες σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, 
προκάλεσαν - για πρώτη φορά στη χώρα μας - μεγάλης έκτασης (και σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλης έντασης) 
βλάβες σε σημαντικό πλήθος κτιρίων διαφορετικής μορφής, τρόπου δόμησης και δομικών υλικών. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, ανέθεσε, αμέσως μετά από τη σβέση 
των πυρκαγιών, στους Θ. Π. Τάσιο και Μ. Χρονόπουλο τη σύνταξη ενός Πρακτικού Οδηγού για την αποτίμηση και 
τις επεμβάσεις σε κτίρια μετά από πυρκαγιά. Το κείμενο αυτού του Οδηγού αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΕΕ. Για 
τη σύνταξη του Οδηγού εργάσθηκαν οι Ε. Βιντζηλαίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Χ. 
Ζέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Κ. Τρέζος, Επίκουρος Καθηγητής, Μ. Χρονόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κ. 
Μανωλεδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Κ. Ρεπαπής Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Ο Θ. Π. Τάσιος, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ήταν Σύμβουλος της Ομάδας Σύνταξης του Οδηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Έκδοση 2009, ΙSBN: 978-960-8369-43-6 
Τιμή: 14 ευρώ
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Συλλογικό έργο: Δήμος Τήνου, Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος 
Τήνια 2006
...Τα Τήνια υπήρξαν το πεδίο – σήμερα θα μιλήσουμε για test event – εφαρμογής των επί θύραις ολυμπιακών 
αγωνιστικών κανονισμών. 
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί και να αναγνωρισθεί ότι τα Τήνια είναι οι Πρώτοι Πανελλήνιοι Προολυμπιακοί 
αγώνες. Αυτή είναι η ουσία της διοργάνωσης αν και μάλλον λανθασμένα ο τιμητικός αυτός τίτλος έχει δοθεί στην 
πριν ένα μήνα από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων διοργάνωση πρόκρισης κατ’ αποκλειστικότητα των 
Ελλήνων αθλητών Στίβου... 
( Από την ομιλία του κου   Πέτρου Λινάρδου, Ιστορικού του Αθλητισμού-Επίτιμου Προέδρου του ΠΣΑΤ).

Έκδοση 2010, ΙSBN: 978-960-8369-52-8
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Αθανάσιος Ευθυμιάδης

Αθανάσιος Ευθυμιάδης, Πολιτικός Μηχανικός 
..Κατά Γελοιογραφική Προσέγγιση..
Η έκδοση αυτή προσφέρεται στους θιασώτες της εικαστικής σάτιρας, που είναι κατεξοχήν η γελοιογραφία, και 
δίνεται η ευκαιρία  να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό «μοτίβο» από αυτό που είναι συνηθισμένοι να βλέπουν 
καθημερινά στον ημερήσιο ή και περιοδικό Τύπο, τόσο από θεματική άποψη, όσο και από τεχνική, καθώς έχει γίνει 
ευρύτατα χρήση υπολογιστή. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 125 γελοιογραφίες που παρουσιάστηκαν σε Διεθνείς 
Διαγωνισμούς /Εκθέσεις Γελοιογραφίας ανά τον κόσμο.

Έκδοση 2009, ΙSBN: 978-960-8369-42-2
Τιμή: 30 ευρώ
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Ευθύμιος Ε. Ανδρικόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ 
Η Αρχιτεκτονική και η Πολεοδομία του Μεσοπολέμου 
στην Πόλη του Αγρινίου
....Ο αρχιτέκτονας Ευθύμιος Ανδρικόπουλος, με το πόνημά του αυτό, μας ξετυλίγει, διεξοδικά και με μέθοδο, 
την πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη του Αγρινίου την εποχή του Μεσοπολέμου, μέσα από συγκεκριμένες 
ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που σημάδεψαν την πόλη εκείνη την περίοδο.
Με σπάνιο αρχείο, που συγκέντρωσε μετά από έρευνες ετών και το πλούσιο, εικονογραφικό –πρωτότυπο- υλικό, 
το έργο αυτό εύληπτο και για τον μη ειδικό, είναι μοναδικό και έρχεται να πλουτίσει τη βιβλιογραφία γύρω από την 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική ιστορία της Ελλάδας του Μεσοπολέμου.
Αποτελεί σίγουρα έργο αναφοράς πάνω στο θέμα που πραγματεύεται και τεκμήριο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για 
μια πόλη της Ελλάδας, που τίποτα σχεδόν δεν έχει απομείνει από την τότε αρχιτεκτονική, εξαιτίας της  κακώς 
εννοούμενης ανάπτυξης και της χωρίς όρια κερδοσκοπίας...
(Από τον Πρόλογο της Βιβής Μπάτσου)

Έκδοση 2010, ΙSBN: 978-960-836947-4
Τιμή: 20 ευρώ 
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Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Η Ελληνική Συμβολή στη Συντήρηση της Αγια-Σοφιάς
...  Παραδίδοντας σήμερα τον τόμο αυτόν, κατανοώ καλύτερα από ποτέ τον Carl Popper: «καμιά έρευνα δεν 
μπορεί να τελειώσει ποτέ. Όσο εργαζόμαστε πάνω σ’αυτήν, μαθαίνουμε τόσα πολλά, ώστε να την 
βρίσκουμε ανώριμη τη στιγμή που την αφήνουμε…..». Εμείς δεν την αφήνουμε όμως.
Καταθέτοντας τα ερευνητικά πορίσματα και μαζί την ιστορία αυτής της προσπάθειας, οφείλω να εκφράσω τον 
σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, όσοι συνετέλεσαν στο έργο αυτό, σε όλους, όσοι το υποστήριξαν, 
αλλά και σε όλους, όσοι συνέβαλαν στην Έκδοση αυτή...

Έκδοση 2010, ΙSBN: 978-960-8369-45-0 
Τιμή: 25 ευρώ
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Ελισάβετ Βακαλοπούλου, Αρχιτέκτων
Η Κτιριακά Έργα - Επιλογές

...  Το Τεύχος περιλαμβάνει ένα μόνο μέρος του έργου μου σε κτιριακά  αντικείμενα που ήταν  η κύρια 
δραστηριότητα του γραφείoυ μέχρι το 1983, οπόταν στηρίζοντας επιστημονικά και συνδικαλιστικά 
τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό & την ΕΠΑ, ενεργοποίησα εντατικά το πολεοδομικό μου πτυχίο.
Περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες:
Κατηγορία I. Ιδιωτικά-νέες κατασκευές
Κατηγορία ΙΙ Ιδιωτικά-αποκαταστάσεις- αναπλάσεις 
Κατηγορία IIΙ Αναθέσεις Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ. 
Κατηγορία ΙV Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί 

Έκδοση 2011, ΙSBN: 978-960-8369-60-3
Τιμή: 18 ευρώ
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Νικολία Ιωαννίδου, Δρ Αρχιτέκτων
Η Ταυτότητα της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας στην 
αρχιτεκτονική και την πολεοδομία (14ος-16ος αιώνας)
Το βιβλίο αυτό της αρχιτέκτονος Νικολίας Ιωαννίδου, τοποθετείται καίρια στη σύγχρονη ευρωπαϊκή συγκυρία και 
στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον ρόλο των «ξένων» στην πόλη, στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία της. 
Η Βενετία, η πόλη που διατηρεί θεσμούς και δομές, από τον απώτερο Μεσαίωνα, αποτέλεσε μία παραθαλάσσια 
μακρινή επαρχία (Provincia Venetiarum) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην τροχιά της οποίας κινήθηκε για 
αρκετούς αιώνες και την κληρονομιά της επεδίωξε να διαφυλάξει ως πολύτιμη.
 Αυτό λειτούργησε καταλυτικά για τη σημαντική παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία, την τέχνη και τον πολιτισμό, 
από τον Μεσαίωνα μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης και αργότερα.
Η παρουσία εθνικών μειονοτήτων και ειδικό¬τερα της ελληνικής κοινότητας Βενετίας επηρέασε την αρχιτεκτονική 
και όλες τις τέχνες, έτσι ώστε μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολα αναγνωρίσιμες οι ξένες επιρροές σε ένα χώρο 
που επεδίωκε να διατηρήσει την δική του φυσιογνωμία...

Έκδοση 2011, ΙSBN: 978-960-8369-62-7 
Τιμή: 25 ευρώ
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Στέγαση μεγάλων χώρων,  (Συλλογικό), 1990                       2,00
CEB-FIP Διεθνείς Οδηγίες για Μελέτη-  
Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα, (Συλλογικό CEB-FIP), 1973                        2,50
Κβαντική Μηχανική, Γ. Βουδούρης, Α. Μπαλτάς, 1985 6,00
Τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των  μηχανικών 
και των οικονομολόγων στην Ελλάδα, (Συλλογικό,Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών), 1993       9,00 

Μηχανολογικά-Ηλεκτρολογικά
Ηλιακή ενέργεια. Συνιστώσες της ηλιακής θερμικής διαδικασίας, 
     Ανδρέας Μοσχάτος, 1992                     9,00
Θεωρία και Τεχνική του υδρατμού. (2 τόμοι), Κ. Λέφας, 1994 18,00
Θόρυβος. Μέθοδοι μείωσης στους χώρους εργασία, Γ. Κραψίτης, Τ. Γκινάλας, 1996 4,50

Περιβάλλον
Εισαγωγή στην επεξεργασία  των απορριμμάτων,         
Μηχανική Διαλογή. Αδαμάντιος Σκορδίλης, 1990  4,50
Οικονομικά όργανα περιβαλλοντικής πολιτικής στο χώρο ενέργειας, Ν. Βασιλάκος, 1997 2,00
Αναγκαίες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
     (Συλλογικό, Επιτροπή Ευραπαϊκών Κοινοτήτων), 1993  2,00

Πληροφορική
Χρήση πληροφοριακών δικτύων «INTERNET», Μ. Χαμπάκης, 1996 9,00 
Δικτυακές εφαρμογές στο Δίκτυο Αριάδνη, Αθανάσιος Δρίγκας, ΕΚΕΦΕ, 1995 6,00  
Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική (2 τόμοι), Jacob Millman, Χ. Χαλκιάς, 1978 15,00
Ψηφιακή σχεδίαση, Morris Mano, M. Moris Mano, 1986 13,00

Ιστορικά
Το Κάστρο. Συμβολή στην Πολ/μική Ιστορία των Ιωαννίνων, Γιάννης Κανετάκης, 1994 12,00 
Απολλωνίου Κωνικά  (4 τόμοι), Ευάγγελος Σταμάτης, 1975 30,00
Κρήτη 1987-1913, Κ. Παδουβάς, 1997 9,00
Ιστορική Μονή Αρκαδίου, Κώστας Παδουβάς, 1996 4,00
Ιλισός. Το ιερό του άστεως ποτάμι που εξαφανίστηκε, Μ. Παπαδάκης, 1997 6,00
Περί Τεχνικών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γρηγόρης Ζώρζος, 1998 9,00
Τα Χανιά έξω από τα τείχη, Αιμιλία Κλάδου Μπέτσα, 1998  18,00
Τάσος Ισαάκ, Σολωμού Σολωμού, Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού, 1999  6,00



Π
αλ

ιέ
ς 

εκ
δό

σε
ις

 Τ
ΕΕ

66

Λεξικά
Αγγλοελληνικόν λεξικόν των  θεωρητικών και  εφαρμοσμένων μαθηματικών,
     Μέμα Κολαϊτη, 1993            15,00
Πολύγλωσσο τεχνικό λεξικό αρδεύσεων και αποστραγγίσεων,
     (Συλλογικό,Διεθνής Επιτροπή Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων), 1975 12,00
Εξάγλωσσο λεξικό γεωτεχνικών και μεταλλευτικών όρων,
     Α Ορφανού, Σ, Παξιμάδας, Α. Στυλιανού, 1976   22,00

Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) (Συλλογικό  ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΕΕ), 1986
ΤΟΤΕΕ  2411/86 Διανομή κρύου - ζεστού νερού     6,00   
ΤΟΤΕΕ  2412/86 Αποχετεύσεις 6,00
ΤΟΤΕΕ  2421Α/86 Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων            6,00
ΤΟΤΕΕ  2421Β/86 Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού 
     για θέρμανση κτιριακών  χώρων    6,00
ΤΟΤΕΕ  2423/86 Κλιματισμός κτιριακών χώρων 9,00
ΤΟΤΕΕ  2425/86 Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιρ. Χώρων  9,00
ΤΟΤΕΕ  2451/86 Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό 6,00
ΤΟΤΕΕ  2471/86 Διανομή καυσίμων αερίων 
    (Αναθεώρηση του Σχεδίου  ΤΟΤΕΕ 2471/80)                6,00
ΤΟΤΕΕ  2481/86 Διανομή ατμού μέχρι PN 16-300o  C 6,00
ΤΟΤΕΕ  2491/86 Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση 6,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ



                                                                       Αθήνα  2011




