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Ηπρώτη οµιλήτρια ήταν η αρχιτέκτωνΑξαρλή  Κλειώ, που µίλησε για το ε-
σώκλιµα και την ποιότητα εσωτερικού
περιβάλλοντος, την υποβάθµιση που έχει
υποστεί και τα προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από αυτό (σύνδροµο ασθενούς
κτιρίου). Κλείνοντας είπε πως οι τεχνικοί
όλων των ειδικοτήτων, έχοντας προβλη-
µατιστεί για τις αιτίες που υποβαθµίζουν
το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων
και θέτοντας ως στόχο να µη διαταράσ-
σεται η βιολογική και φυσιολογική λει-
τουργία του χρήστη, οφείλουν να συµβά-
λουν ήδη από τη φάση του αρχικού σχε-
διασµού του κτιρίου µε τη σύνθεση, στη
δηµιουργία περιβάλλοντος υγιεινού και
άνετου. 
∆εύτερος οµιλητής ήταν ο Μassimo

Ρolito  βιολόγος, πρόεδρος του Εθνικού (Ι-
ταλικού) Ινστιτούτου Βιοαρχιτεκτονικής
στο τµήµα της Ρarma, ο οποίος, αφού όρι-
σε την ρύπανση indoor, αναφέρθηκε
στους χηµικούς και βιολογικούς ρύπους

που συναντάµε συνήθως στους εσωτερι-
κούς χώρους των κτιρίων. Επισήµανε ότι
περνάµε το 60%-90% του χρόνου µας σε
κλειστούς χώρους και ότι οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες µέσα σε αυτούς επηρεά-
ζουν σηµαντικά την υγεία µας. Στη συνέ-
χεια εντόπισε τις κυριότερες πηγές χηµι-
κής και βιολογικής ρύπανσης και τις επι-
πτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Κα-
ταλήγοντας ο Μ. Ρolito πρότεινε ορισµένα
µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται κα-
τά την κατασκευή αλλά και κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης των κτιρίων για να πετύ-
χουµε χαµηλές περιεκτικότητες ρύπων
στον αέρα των εσωτερικών χώρων αυ-
τών. 
Τη µετάφραση από τα ιταλικά έκανε η

αρχιτέκτων ∆αµιανίδου  Σοφία, που µίλη-
σε για τις ρυθµίσεις και τον έλεγχο των
ρύπων στους εσωτερικούς χώρους των
κτιρίων. 
Επόµενος οµιλητής ήταν ο Κώστας

Τσίπηρας, πολιτικός µηχανικός - χωροτά-

Ρύπανση εσωτερικών χώρων 
Οι «Παράγοντες ρύπανσης εσωτερικών χώρων κτιρίων
(Ιndoor Ρollution)» ήταν το θέµα Ηµερίδας, που διοργάνωσε
το ΤΕΕ-Τ∆Κ, µε ιδιαίτερη επιτυχία. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ü
ëë

åò
 ä

ñá
ó

ôç
ñé

üô
ç

ôå
ò 

Μ ε την περιβαλλοντική ποιότητα των εσω-
τερικών χώρων των κτιρίων θα ασχολη-

θεί το Χειµερινό Σχολείο, που θα διεξαχθεί
στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των ∆ελ-
φών. Η περιβαλλοντική ποιότητα των κτιρίων
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εξασφάλιση

άριστης ποιότητας εσωτερικού αέρα, την επί-
τευξη θερµικής και οπτικής άνεσης σε εσω-
τερικούς χώρους και την ελάχιστη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας. Σύγχρονες έρευνες
έχουν αποδείξει ότι στα ελληνικά κτίρια δεν
πληρούνται οι προδιαγραφές ώστε να εξα-
σφαλίζεται η περιβαλλοντική ποιότητα, µε α-
ποτέλεσµα να επηρεάζεται η υγεία και η πα-
ραγωγικότητα όσων κινούνται σε εσωτερι-
κούς χώρους. 
Το Σχολείο απευθύνεται σε όσους ασχο-

λούνται µε την ενεργειακή, περιβαλλοντική
και αρχιτεκτονική ποιότητα των κτιρίων και
θέλουν να ενηµερωθούν για τις σύγχρονες ε-
ξελίξεις στο χώρο αυτό.
Ο ∆ρ. Μάνθος Σανταµούρης, αν. καθηγητής

στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, θα έχει την επιστηµονική ευθύνη του
Σχολείου και µαζί του θα διδάξουν ο δρ. Άγις
Παπαδόπουλος, αν. καθηγητής στο Τµήµα Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ο Κώστας Παύ-
λου από την Οµάδα Φυσικής Κτιριακού Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Το Σχολείο για την Περιβαλλοντική Ποιότη-

τα του Εσωτερικού Χώρου διοργανώνεται από
τη ∆ιεθνή Οµάδα Εργασίας της UΙΑ «Αρχιτε-
κτονική και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας -
ΑRΕS» και την Επιστηµονική Εταιρεία για το
Κτίριο και το Περιβάλλον (Ελληνικό Τµήµα της
RΕΗVΑ).

Πληροφορίες - Εγγραφές:
Τηλ.: 210-9730.697
Fax: 210-9767.208
Web: http://delphischool2005.conferences.gr

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Περιβαλλοντική
Ποιότητα του
Εσωτερικού Χώρου
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Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - ΤµήµατοςΗπείρου αποφάσισε τη σύσταση Οµάδας
Εργασίας για την υποστήριξη του έργου των
οργάνων του Τµήµατος αποτελούµενη από
τους: 

- Πατερούση ∆ηµοσθένη, πολιτικό µηχανι-
κό 

- Λάζο Ηρακλή, ηλεκτρονικό µηχανικό 
- Γκατζόγια Ιωάννη, πολιτικό µηχανικό 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Στε-
ρεάς ανέθεσε τις ακόλουθες µελέτες: 
• Με την υπ’ αριθµ. 105/05 απόφαση τη µε-

λέτη: «Αναβάθµιση,  βελτίωση  και  συντήρηση
της  δικτυακής  πύλης  του  ΤΕΕ/  Τ.Μ.  Ανατολι-
κής  Στερεάς».  
Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι συνά-

δελφοι: 
1. Αντωνόπουλος Ιωάννης, Η-Μ 
2. Καρκάνης Χαράλαµπος, Η-Μ-Ηλ. Υπ. 
3. Σακελλάρης ∆ηµήτρης, Η-Μ 
4. Κατσίκας Κων/νος, Η-Μ 
5. Χαϊδόγιαννος Χαράλαµπος, Η-Μ-Ηλ. Υπ. 

• Με την υπ’ αριθµ. 106/05 απόφαση τη µε-
λέτη: «Καταγραφή  και  ιεράρχηση  των  ανα-
γκών  κυκλοφοριακών  συνδέσεων  στο  Νοµό
Φθιώτιδας.  Πιλοτικός  και  ενδεικτικός  έλεγ-
χος  της  ασφάλειας  υφιστάµενων  συνδέσε-
ων».  
Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι συνά-

δελφοι: 
1. Προβόπουλος Παναγιώτης, Π-Μ 
2. Παλάσκας Σπύρος, Α-Τ-Μ 
3. Μαυροµάτης Στέργιος, Α-Τ-Μ 
4. Παπαϊωάννου Ασηµίνα, Α-Τ-Μ 

• Με την υπ’ αριθµ. 102 /05 απόφαση τη
µελέτη: «∆ιερεύνηση  θεµάτων  στατικής  ε-
πάρκειας  του    Ι.  Ν.  Παναγίας  Θεοτόκου  Ρεγ-
γινίου  και  του    Ι.  Ν.  Αγ.  ∆ηµητρίου  Μαυρίλου

στο  Ν.  Φθιώτιδας».  
Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι συνά-

δελφοι: 
1. Αντώνης Ζαµπάρας, Π-Μ 
2. Αλέξης Παπαδήµας, Π-Μ 
3. Παναγιώτα Τσεκούρα, Α-Μ
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Οµάδες  Εργασίας

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ

κτης και µηχανικός βιοκλιµατικής αρχιτε-
κτονικής, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα ε-
πιστήµη της Γεωβιολογίας, που µελετά τη
γήινη ακτινοβολία και την επίδρασή της
στον άνθρωπο, στο δίκτυο Ηartmann και
στους γεωπαθογόνους κόµβους, οι οποίοι
µπορούν να εντοπίζονται (µέσω γεωµαγνη-
τόµετρου ή ραβδοσκοπίας) και να αποφεύ-
γονται. Επικίνδυνο ακόµα για τον άνθρωπο
είναι το ραδόνιο, τόνισε ο Κ. Τσίπηρας, ένα
ευγενές ραδιενεργό αέριο, που δεν πρέπει
να εισχωρήσει στην κατασκευή και πρότει-
νε διάφορους κατασκευαστικούς τρόπους
για την αποφυγή του. Τέλος, µίλησε για την
αναγκαιότητα µιας ολιστικής αρχιτεκτονι-
κής που συνδυάζει τη γεωβιολογία, την βιο-
κλιµατική αρχιτεκτονική και τη χρήση οικο-
λογικών υλικών. 

Τελευταίος οµιλητής ήταν ο Ιωάννης
Βαρδιάµπασης,  ∆ρ. ηλεκτρολόγος µηχανι-
κός και επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Η-
λεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης, που ανέπτυξε
τις αναµφισβήτητες και µη βιολογικές επι-
δράσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων
συχνότητας 0-300 GΗz, αναφέρθηκε στα ό-
ρια επικινδυνότητας που η πολιτεία και άλ-
λες χώρες έχουν θεσπίσει, και παρουσίασε
τις µετρήσεις που το Εργαστήριο Μικροκυ-
µατικών Επικοινωνιών και Ηλεκτροµαγνητι-
κών Εφαρµογών του ΤΕΙ Κρήτης πραγµατο-
ποιεί σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώ-
ρους. Απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις
του κοινού είπε ότι «εκατοντάδες µελέτες
σε όλο τον κόσµο αναφέρουν ενδείξεις
καρκινογένεσης από τη µη ιονίζουσα ηλε-
κτροµαγνητική ακτινοβολία, όµως οι περισ-

σότερες αµφισβητούνται έντονα από πολ-
λά µέλη της επιστηµονικής κοινότητας. Τό-
σο ο πανικός όσο και ο εφησυχασµός είναι
κακοί σύµβουλοι, όµως ευτυχώς για την
Περιφέρεια Κρήτης, το Εργαστήριό µας
µπορεί µε τον εξοπλισµό, που εδώ και πολ-
λά χρόνια διαθέτει, να µετρά τα ηλεκτρο-
µαγνητικά πεδία, να καταγράφει τις επιδρά-
σεις τους, και να παρακολουθεί το ηλε-
κτροµαγνητικά µολυσµένο περιβάλλον
µας». 
Η προσέλευση του κόσµου ήταν πολύ µε-

γάλη και οι δεκάδες ερωτήσεις που έγιναν
στο τέλος εκδηλώνουν το ενδιαφέρον των
µηχανικών για ενηµέρωση και πληροφόρη-
ση πράγµα ενθαρρυντικό για τη διοργάνω-
ση και άλλων ηµερίδων. 
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ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  µµέέλλοουυςς  ∆∆..ΕΕ..  

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας τουΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας, έ-
χοντας υπόψη την από 29.9.2005 παραίτηση
του µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής Φω-
ταρούδη Αλέξανδρου, που συµµετείχε στο
12ο ψηφοδέλτιο, ανακήρυξε τον αµέσως επό-
µενο σε σειρά προτίµησης υποψήφιο του ιδί-
ου ψηφοδελτίου Τοτικίδη  Ματθαίο Α.Μ., µέ-
λος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στη θέση του παραιτηθέντος Φωταρούδη Α-
λέξανδρου. 
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