ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΣΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΦΟ ΣΟΤ
ΜΕΛΛΟΝΣΟ”, ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΙΟΤ 2011
Σηηο 27 Μαΐνπ 2011, νξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα, ζην μελνδνρείν ATHENS ROYAL
OLYMPIC, ε πξώηε Διεθνής σνεδριακή ημερίδα, γηα ην «Κηιριακό Κέλσθος
ηοσ Μέλλονηος» θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Η εκεξίδα νξγαλώζεθε από ηελ Εσρφπαχκή Ομοζπονδία Καηαζκεσαζηών
παραθύρφν και σαλοπεηαζμάηφν (FAECF), ηο ύνδεζμο Ελλήνφν
Καηαζκεσαζηών Αλοσμινίοσ (ΕΚΑ), ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο FAECF, ππό ην
ζπληνληζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο FAECF, Γηώξγνπ Μπισλάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Πολσηετνικές
τολές
Delft
(Ολλανδίας),
Detmold
(Γερμανίας),
Θεζζαλονίκης και ηοσ Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, ηελ
επηκέιεηα ηεο εηαηξίαο ENERGY LINE θαη κε ηηο ρνξεγίεο ησλ εηαηξηώλ, ELVAL
COLOR, ALUMIL, ETEM, ΔΟΤΚΑ θαη GREENWINDOWS.
~•~
Παξαζέηνπκε ηελ εηζαγσγηθή ραηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ θνπ Γηώξγνπ Μπισλάθε.

«Τν κέλσθος ησλ θηηξίσλ ηνπ κέιινληνο, ζα είλαη όηη θαη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε
ζηα θύηηαξα. Εθεί επηζπκβαίλνπλ αληαιιαγέο ελέξγεηαο αιιά θαη αληαιιαγέο
πιεξνθνξηώλ κε ην πεξηβάιινλ.
Σην θηηξηαθό θέιπθνο ηνπ κέιινληνο θα ζσνανηηθούν όλες οι επιζηήμες, γηα
λα απαληήζνπλ ζην πξόβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο αλάγθεο μείφζης
ηφν εκπομπών αερίοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, κε νέες ανηιλήυεις ζηο design, κε
λέα πιηθά, από πιεπξάο ζύλζεζεο, αληνρήο, πνπ ζα έρνπλ δηαδξαζηηθή ζρέζε κε
ην πεξηβάιινλ.

Θα είλαη αθόκε εθεί νη Επηζηήκεο Πιεξνθνξηθήο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηώλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, κε ηε Βηνινγία θαη ηελ Ιαηξηθή, γηα ηνλ
άλζξσπν ρξήζηε-θάηνηθν.
Παξάιιεια, ε εζφηερική ηετνολογική διατείριζη ηοσ κηιρίοσ, πξνζηαηεύεη
θαη δηαηεξεί ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζε αξκνλία κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ,
ακθίδξνκα. Η λέα απηή αξρηηεθηνληθή αληίιεςε (θέιπθνο), απνθηά πιένλ
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ, γεληθόηεξα ηόζν
ζηελ Επξώπε, όζν θαη ζηελ Ειιάδα, εηδηθόηεξα.
Σε κηα ηέηνηα ολιζηική προζέγγιζη, ε πξνεγνύκελε γλώζε θαη νη εκπεηξίεο
αμηνπνηνύληαη. Τα βαζηθά δνκηθά πιηθά ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, ην αινπκίλην, ην
γπαιί, ν ράιπβαο, πξνζαξκόδνληαη ελζσκαηώλνληαο ηε γλώζε θαη ηε λέα
αληίιεςε ζην Αξρηηεθηνληθό Design.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο, απνθηά ζεκαληηθό, ππεύζπλν θαη δηαθνξεηηθό ξόιν,
ζηε λέα απηή επνρή. Οη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ε βηνκεραλία θαη ε εθπαίδεπζε,
επίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ ζηα λέα απηά αηηήκαηα, έγθαηξα
θαη απνηειεζκαηηθά.
Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε γηα ιηγόηεξν (έσο θαζόινπ) ελεξγνβόξα θηίξηα, ε
πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο, κε λέα
θξηηήξηα, θξέζθεο ηδέεο, κνληέξλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο, αιιά θαη ζύγρξνλα
πιηθά, είλαη επηηαθηηθή.
Ο πξνβιεκαηηζκόο θαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε λέα απηή πξνζέγγηζε, έρεη ήδε
αιιάμεη δξακαηηθά ηνλ ηξόπν πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα ζεκεξηλά θηίξηα ζε πνιιέο
ρώξεο, παγθνζκίσο.
Η Εσρφπαχκή Ομοζπονδία Καηαζκεσαζηών Παραθύρφν και Προζόυεφν,
FAECF θαη ν ύνδεζμος Ελλήνφν Καηαζκεσαζηών Αλοσμινίοσ, ΕΚΑ,
παξαθνινπζνύλ ζηελά ηηο εμειίμεηο απηέο, ζεσξώληαο όηη ηνπο αθνξνύλ,
δηαβιέπνληαο θαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ην
επάγγεικά ηνπο.
Παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε ζεκαληηθή θαη άθξσο επηηπρεκέλε
(θαηά ηελ εθηίκεζε όισλ ζρεδόλ ησλ ζπληειεζηώλ θαη ζπκκεηερόλησλ)
σνεδριακή Ημερίδα «Σο κηιριακό κέλσθος ηοσ μέλλονηος», έδσζε ην
ζύλζεκα γηα ηε δεκηνπξγία αλάινγσλ γεγνλόησλ, κε ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ,
νξηδνληίσο θαη θαζέησο, νη δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο, κεηαμύ έξεπλαο,
παξαγσγήο, κεραληθώλ, θαηαζθεπαζηώλ, ηόζν ζε Εζληθό όζν θαη Επξσπατθό
επίπεδν, αιιά θαη κε ηα νπνία ζα ζρεδηάζνκε «ηο αύριο ηφν καηαζκεσών και
ηης πράζινης οικονομίας» ζην νπνίν ηόζεο ειπίδεο, έρνκε ελαπνζέζεη όζνη από
εκάο πηζηεύνπλ, όηη δελ κπνξεί, παξά ηελ όπνηα θαζπζηέξεζε, ζα έξζεη. Καη
είκαζηε, πηζηεύσ, αξθεηνί.
Από ηε ζέζε απηή, σο Πξόεδξνο ηεο FAECF αιιά θαη εθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
ΣΕΚΑ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο ρνξεγνύο, ELVAL COLOR, ETEM,
ALUMIL, ΔΟΤΚΑ θαη GREENWINDOWS, όρη κόλνλ επεηδή ρσξίο ηε ζπκβνιή
ηνπο θαη ηε βνήζεηά ηνπο, δε ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εκεξίδα, αιιά
γηαηί ην έθαλαλ ζε κηα επνρή αηκαηεξώλ πεξηθνπώλ, αθόκε θαη γηα παξαγσγηθέο
επελδύζεηο θαη δαπάλεο.

Τηο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια λα εθθξάζσ, επίζεο, ζηε Γξακκαηεία θαη ηελ
επηηξνπή Επηθνηλσλίαο ηνπ ΣΕΚΑ, αιιά θαη ζηνπο νκηιεηέο, Έιιελεο θαη μέλνπο,
πνπ επγεληθά θαη πξόζπκα ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηεο εκεξίδαο.
Αθήλσ ηειεπηαία ηελ νκάδα ηεο ENERGY LINE, ηνπ αγαπεηνύ θίινπ θαη
ζπλεξγάηε Σσθξάηε Ξαλζόπνπινπ , ηα κέιε ηεο νπνίαο, έδσζαλ ηελ ςπρή ηνπο,
ηε δσληάληα ηνπο, ηνλ επαγγεικαηηζκό αιιά θαη ην δξνζεξό ρακόγειό ηνπο γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί απηό πνπ θάλεθε, αιιά θαη εθείλνπ πνπ δε θάλεθε (ηελ έμππλε
επηινγή ηνπ μελνδνρείνπ, ηελ άξηηα πξνεηνηκαζία, γηα λα ζπκβνύλ όια όκνξθα
θαη ζηελ ώξα ηνπο). Καη επεηδή, ζπκκεηείρα ζε όια ηα ζηάδηα ησλ γεγνλόησλ,
κπνξώ λα θαηαζέζσ όηη ε
παξάκεηξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο, ήηαλ ε
ηειεπηαία ή απιώο δελ ππήξμε.
Ειπίδσ, όηη ζα καο δνζεί ε επθαηξία νξγάλσζεο θαη άιισλ ηέηνησλ γεγνλόησλ, ηα
νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα δνύκε θαιύηεξα ην αύξην πνπ έξρεηαη θαη λα
επαλεθηηκήζνκε ηηο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο, νη νπνίεο δηαλνίγνληαη γηα ηνλ
θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ θαη εηδηθόηεξα, γηα ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπαζηώλ».
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