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Η δόμηση με ωμό πηλό αποτε-

λεί ένα από τους πιο διαδεδο-

μένους τρόπους οικοδομικής 

από τους αρχαίους χρόνους σε 

όλον τον κόσμο. Στην σύγχρο-

νη εποχή έχουν εντοπιστεί και 

επανεκτιμηθεί τα σημαντικά 

αειφόρα χαρακτηριστικά της. 

Η «πηλΟίκο» α.μ.κ.ε. σε συ-
νεργασία με την εκπαιδευτική 
αναπτυξιακή «Πλοηγός» στo 
πλαίσιo εγκεκριμένου 
προγράμματος  δια βίου 
μάθησης από το υπουργείο 
παιδείας οργανώνει 
Πρόγραμμα Κατάρτισης  
με θέμα: 

«Δόμηση με πηλό.  
Τεχνικές κατασκευής - 
Αειφόρος Σχεδιασμός»

Aπευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, 

Πολιτικούς Μηχανικούς, απο-

φοίτους ΤΕΙ δομικών έργων, 

ανακαίνισης και αποκατά-

στασης κτιρίων, διακοσμητές, 
καθώς και σε τελειόφοιτους 

φοιτητές αντίστοιχων σχολών. 



Σκοπός του προγράμμα-

τος είναι η παροχή κριτικής 

γνώσης μέσα από θεωρητι-

κή και εργαστηριακή εκπαί-

δευση σε επαγγελματίες 

του κατασκευαστικού κλά-

δου, ώστε να είναι σε θέση 

να εφαρμόσουν το υλικό 

αυτό σε τεχνικά έργα. 
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ς Η κατάρτιση των συμμετεχό-

ντων εστιάζεται στην:

1. Αναγνώριση του ωμού πη-

λού σαν υλικό δόμησης και

αξιολόγηση των φυσικών, 

χημικών και μηχανικών χα-

ρακτηριστικών του.

2. Γνωριμία με την παραδοσια-

κή και τη σύγχρονη Αρχιτε-

κτονική με ωμό πηλό.

3. Εφαρμογή διαφορετικών

τεχνικών δόμησης: ωμο-

πλινθοδομή, πατητή γη,

τσατμάς, ελαφροπηλός,

πηλοκονιάματα κ.α.

4. Θεωρητικές και τεχνικές

γνώσεις αποκατάστασης,

συντήρησης και επανάχρη-

σης κτιρίων από ωμό πηλό.

5. Προσέγγιση διαφόρων ειδι-

κών προβλημάτων.

6. Εξοικείωση με το σχετικό

Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διε-

θνές Νομικό πλαίσιο.



Διάρκεια
H διάρκεια του Σχολείου είναι 

25 ώρες θεωρητική εκπαί-

δευση και 25 ώρες εργαστη-

ριακή εκπαίδευση.

Xρόνος
H θεωρητική εκπαίδευση θα 

γίνει online από τις 6-5-2022 
έως τις 22-5-2022.

Η εργαστηριακή εκπαίδευση 

θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούλιο στα Χανιά Κρήτης σε 

ειδικά διαμορφωμένο και 

εξοπλισμένο χώρο.

Πιστοποίηση  
Πιστοποιητικό 
παρακολούθησης δίδεται 
μετά την παρακολούθηση 
των 50 ωρών εκπαίδευσης 
του Σχολείου. 

Κόστος
Θεωρητική + Εργαστηριακή 

εκπαίδευση: 320€ 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε 

2 δόσεις:

1η δόση: έως 6/5/2022

2η δόση: έως την ημερομηνία 

έναρξης του εργαστηρίου

Έκπτωση 15%   για εγγραφές 

έως 31/3/2022

Έκπτωση 10% για φοιτητές 
και ανέργους

Μέγιστος αριθμός  

συμμετεχόντων: 22

Μπορεί να γίνει εγγραφή 
και πληρωμή μόνο για το 
θεωρητικό μέρος του 
προγράμματος. Οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν 
απλή βεβαίωση 
παρακολούθησης.

πληροφορίες:

pilikoteam@gmail.com
www.piliko.gr
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1. Έναρξη                  
(6-5-2022)

2. Εισαγωγή στην δόμηση 
με ωμό πηλό.       
(6-5-2022)

3. O πηλός ως δομικό υλικό. 
Φυσικές, μηχανικές
και χημικές ιδιότητες.
(7-5-2022) 

4. Βασικές τεχνικές δόμησης 
με τη χρήση ωμού πηλού:

α. Ωμοπλινθοδομές
(8-5-2022)

β. Τσατμάς / Μπαγδατί
(8-5-2022)

γ.  Πατητή γη / Rammed 
Earth (8-5-2022)

δ. Ελαφροπηλός / Light Clay 

(14-5-2022)

ε. Επιχρίσματα με βάση τον 
πηλό (14-5-2022)

ζ. Επιχρίσματα με βάση τον 
ασβέστη ( 15-5-2022)

5. Αρχιτεκτονική Κληρο-
νομιά με πηλό /
Αποκατάσταση
(15-5-2022)

6. Μηχανολογικές 
εφαρμογές - ΚΕΝΑΚ, 
θερμομόνωση, πυρασφά-
λεια, νομοθεσία. Κτίριο -
καταφύγειο - Άνεση
(20-5-2022)

7. Στατική και αντισεισμική 
συμπεριφορά κτιρίων από 
ωμό πηλό - Ιστορικές και 
σύγχρονες κατασκευές. Ο 
ρόλος του ξύλου.
(21-5-2022)

8. Σύγχρονη Αειφόρος Αρχι-
τεκτονική με ωμό πηλό 
(22-5-2022 )





Τα εργαστήρια θα είναι τρι-

ήμερα και θα πραγματοποι-

ηθούν μετά το θεωρητικό 

πρόγραμμα.
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1. Ο πηλός. Γνωριμία με το

υλικό, εμπειρικοί και εργα-

στηριακοί μέθοδοι

2.Τεχνικές δόμησης με πηλό:
α. Ωμοπλινθοδομή

β. Πατητή γη

γ. Τσατμάς

δ. Ελαφροπηλός

ε. Επιχρίσματα

Δρακάκης Ανδρέας 

Μηχανολόγος Μηχανικός

andreasdrakakis@gmail.com

Καραγιάννης Σπύρος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

MSc «Architectural 

Engineering: Environmental 

Design» 

sk@subu.gr

Μανδαλάκη Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δρ. Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών Πολυτεχνείου 

Κρήτης.

mandalaki@arch.tuc.gr
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Μαραβελάκη Παγώνα - 
Νόνη

Χημικός, Δρ. Καθηγήτρια 
Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Διευθύντρια Εργαστηρίου 
Υλικών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Σύγχρονης 
Δόμησης (MaCHMoB) της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΠΚ 
pmaravelaki@isc.tuc.gr

Μεϊμάρογλου Νικηφόρος 

Πολιτικός Μηχανικός

MSc « ΔΠΜΣ Προστασία 

Μνημείων, Υλικά και Επεμβάσεις 

Συντήρησης», Υπ Δρ. ΕΜΠ 
nikmeim@gmail.com

Μικρού Τίνα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

MSc « Design & Digital Media», 

MSc «Conservation of Historic 

Towns & Buildings»

tmikrou@mail.ntua.gr

Μουσουράκης Απόστολος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

MSc « Περιβαλλοντικός 

Σχεδιασμός»

musrapos@yahoo.com

Παπαλεξανδράτου  

Ευαγγελία

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Υποψήφια Διδάκτωρ 
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. 
pevali222@hotmail.com

Οικονόμου Αινείας        
Δρ. Αρχιτέκτων 
Μηχανικός, ΜΔΕ 
«Αρχιτεκτονική - 
Σχεδιασμός του Χώρου» 
aineias4@yahoo.com 

Τσακανίκα Ελευθερία 
Πολιτικός Μηχανικός
Δρ. Επίκουρη Καθηγήτρια 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

etsakanika@arch.ntua.gr

Χρυσαφάκη Γεωργία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc 
«Architettura Ecosostenibile»

ch_zeta@yahoo.com

Isaac A. Meir       
Αρχιτέτων Μηχανικός, 
Πολεοδόμος, M.Sc., 
Technion-IIT, Ph.D., BGU
sakis@bgu.ac.il

Υπεύθυνοι οργάνωσης 
εργαστηρίου:
Βιέννα Αικατερίνη     
Interior designer,  Instituto 
Europeo di Design (Mi), Italy. 
Μέλος εταίρος πηλΟίκο

Καδά Δήμητρα   
Τελειόφοιτη Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΠΚ, εθελόντρια πηλΟίκο



www.piliko.gr

Ιωνίας 6, Χανιά

pilikoteam@gmail.com

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο 
info@ploigos-ea.gr

www.ploigos-ea.gr
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