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ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΙΑ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ∆ΗΜΟΣΙ

 

 

 

Το Εργαστήριο ∆οµηµένου

της αποστολής του αναλαµβάνει

ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων

εκδηλώσεων σε θέµατα που

αναβάθµιση κτιριακών έργων

εκδόσεων καλών πρακτικών

περιβάλλοντος στη µικρή και

Στο πλαίσιο της παραπάνω

Περιβάλλοντος του ∆ήµου

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

εκδηλώσεις του ECO FESTIVAL

του χώρου και πολίτες των

Οµιλητές ήταν:  

• η κα Σαφούρη Γεωργία

θέµα «Ενσωµάτωση

υλικών στον υπολογισµό

περίπτωση των θερµοµονωτικών

• η κα Χαλάτση Μαρία

Περιβάλλοντος,  

λυµάτων-Λίµνες σταθεροποίησης

• ο κ. Γκεϊβανίδης Σάββας

ΤΕΙ ΚΜ, Εργαστήριο

Μηχανικών ΤΕ µε θέµα

σκάνδαλα, προβληµατισµοί
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10  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

5  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018    

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

∆οµηµένου Περιβάλλοντος (ΒΕ-LAb) του ΤΕΙ/ΚΜ

του αναλαµβάνει την διοργάνωση επιστηµονικών

σεµιναρίων, συµποσίων συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών

σε θέµατα που αφορούν την αποτύπωση, το σχεδιασµό

κτιριακών έργων και συνόλων, την δηµοσιοποίηση

καλών πρακτικών και την σύγκριση της ποιότητας του

στη µικρή και µεγάλη κλίµακα µεταξύ διαφόρων περιοχών

της παραπάνω αποστολής ανέλαβε να συνδιοργανώσει

του ∆ήµου Σερρών και µε την ευκαιρία

υρωπαϊκής Ένωσης ειδική ηµερίδα µε  γενικό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" H ηµερίδα 

FESTIVAL SERRES και την παρακολούθησαν

πολίτες των Σερρών.  

Σαφούρη Γεωργία, ∆ρ. Πολιτικός  Μηχανικός, ΒΕ

Ενσωµάτωση δεδοµένων περιβαλλοντικής αξιολόγησης

στον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης

περίπτωση των θερµοµονωτικών υλικών»  

Χαλάτση Μαρία,  ∆ρ. ∆ρ. Πολιτικός  Μηχανικός

 ΒΕ-LAB, TEI KM µε θέµα: Φυσικά Συστήµατα

Λίµνες σταθεροποίησης Ν. Σερρών» 

βανίδης Σάββας, ∆ρ. Μηχ. Μηχανικός, Επίκουρος

Εργαστήριο Τεχνολογίας Οχηµάτων, Τµήµα Μηχανολόγων

Μηχανικών ΤΕ µε θέµα «Οδικές µεταφορές: επιπτώσεις στο

σκάνδαλα προβληµατισµοί και λύσεις». 

 ENVIRONMENT lab 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

│http://civilgeo.teicm.gr 

 

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

του ΤΕΙ/ΚΜ στο πλαίσιο 

επιστηµονικών διαλέξεων, 

και άλλων επιστηµονικών 

αποτύπωση το σχεδιασµό και την 

δηµοσιοποίηση µέσω ειδικών 

ποιότητας του δοµηµένου 

διαφόρων περιοχών. 

συνδιοργανώσει µε το Τµήµα 

ευκαιρία της Ηµέρας 

ηµερίδα µε  γενικό τίτλο "ΜΙΑ 

ηµερίδα εντάχθηκε στις 

παρακολούθησαν επιστήµονες 

Μηχανικός ΒΕ-LAB, TEI KM µε 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης δοµικών 

απόδοσης κτιρίων: η 

Μηχανικός, Msc Μηχανικός 

Φυσικά Συστήµατα επεξεργασίας 

ουρος Καθηγητής 

Οχηµάτων Τµήµα Μηχανολόγων 

ις στο περιβάλλον, 



• η κα Ιντζίδου Χρυσάνθη και ο κ. Ναζηρίδης Θεόδωρος, εκπρόσωποι 

του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης µε θέµα: ¨Προστατευόµενες 

περιοχές του ∆ικτύου Νatura 2000 του Ν. Σερρών». 

• η κα Τερµεντζίδου Μαρία, Περιβαλλοντολόγος, Προϊστ. .Τµ. 

Περιβάλλοντος ∆ΤΥ ∆ήµου Σερρών «Κεντρικό Πράσινο Σηµείο ∆ήµου 

Σερρών».  

 

Εκ µέρους του εργαστηρίου θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες 

στους επιστήµονες οι οποίοι µε τις εισηγήσεις τους ενηµέρωσαν το κοινό για 

θέµατα αιχµής στον τοµέα του δοµηµένου περιβάλλοντος. 

 

Θερµές ευχαριστίες και στα µέλη του εργαστηρίου BE-Lab  για την υποστήριξη 

σε όλες τις φάσεις προετοιµασίας. 

 

Ευχαριστώ επίσης την κα Μαρία Τερµεντζίδου και την κα Ασηµίνα Τσούκα του 

∆ήµου Σερρών για τον συντονισµό.  

 

Η ∆ιευθύντρια του BE-LAB 

 

 

Καθ. Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


