
ÇΕλληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Α-
ποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ) -στο πλαίσιο του 2ου διε-

θνούς συνεδρίου της, που θα πραγµατοποιηθεί
στο Ευγενίδειο Ίδρυµα, θα βραβεύσει τρεις δι-
πλωµατικές ή µεταπτυχιακές εργασίες που εκπο-
νήθηκαν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας σε θέµατα ∆ια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) και µε έµφα-
ση στη διάσταση της Βιωσιµότητας. Τα βραβεία θα
απονεµηθούν στη διάρκεια του συνεδρίου και  θα
συνοδεύονται από χρηµατικά ποσά (600, 400 και
200 ευρώ, αντίστοιχα).   
Συµµετοχή στο διαγωνισµό (λεπτοµέρειες

στην ιστοσελίδα  http://eedsa.duth.gr ): 
1. Ατοµικές  εργασίες,  που ολοκληρώθηκαν στο

διάστηµα Σεπτεµβρίου 2003 ως το  Νοέµβριο
2005. 

2. Υποβάλλονται ένα έντυπο αντίγραφο και δύο
ηλεκτρονικά (pdf) σε CD.   

3. Με  την εργασία υποβάλλεται: (α) επιστολή
του συγγραφέα όπου εξηγείται πώς και γιατί η
εργασία συµβάλλει στη βιώσιµη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και (β) επιστολή συναίνεσης
του επιβλέψαντος. Από κάθε µέλος του διδακτι-
κού προσωπικού µπορεί να υποβληθεί µια µόνο
εργασία. 
Προθεσµία υποβολής: 15  ∆εκεµβρίου  2005  (Ε-

Ε∆ΣΑ, Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατι-
σµού, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ΠΘ, 67100,
Ξάνθη). 

Κριτήρια αξιολόγησης (λεπτοµέρειες στην ι-
στοσελίδα http://eedsa.duth.gr )
Κοινά Κριτήρια Αξιολόγησης (75 %)
i) Σαφήνεια αντικειµένου και στόχων. ∆οµή ερ-

γασίας. Συσχέτιση στόχων µε συµπεράσµατα
(25%) 

ii) Πολυπλοκότητα του θέµατος (10 %) 

iii) Βαθµός πρωτοτυπίας. ∆ιε-
πιστηµονικότητα και συστηµική
θεώρηση της ανάλυσης. Ανάπτυ-
ξη ίδιων σκέψεων.  (25%)  

iv) Πληρότητα διερεύνησης
και αξιοποίηση της διεθνούς βι-

βλιογραφίας (15%)
Συµβολή της Εργασίας στη Βιώσιµη ∆ιαχείριση

Στερεών Αποβλήτων ή/και στη Βιώσιµη Ανάπτυξη
της χώρας.  ∆υνατότητα εφαρµογής της (25 %)
Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: eedsa@duth.gr
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Ôο Γραφείο ∆ιασύνδεσης - Εξυπηρέτησης
Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ

διοργανώνει στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ,  ηµερίδα µε θέµα: «Επιχειρείν  -  Στηρίζο-
ντας  τους  Νέους  Μηχανικούς».  
Η ηµερίδα θα κινηθεί σε τρεις θεµατικές ενό-

τητες:
- Προβληµατισµός για την ανάπτυξη του επι-

χειρηµατικού πνεύµατος στα ελληνικά Πανεπι-
στήµια µε ιδιαίτερη αναφορά στο ΕΜΠ.

- Συζήτηση για τα πεδία ανάπτυξης καινοτό-
µου επιχειρηµατικότητας και παρουσίαση χαρα-
κτηριστικών εµπειριών και παραδειγµάτων (εν-

δεικτικά: ενέργεια-περιβάλλον, κοινωνία της
γνώσης).

- Παρουσίαση των υπηρεσιών και του µηχανι-
σµού υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας από

το Γραφείο ∆ιασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτη-
τών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

στις εργασίες της ηµερίδας θα συµµετέχουν εκ-
πρόσωποι αρµόδιων υπουργείων, των πρυτανι-
κών αρχών του ΕΜΠ, καθηγητές του Μετσόβιου

Πολυτεχνείου, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, χρηµατοδο-
τικών φορέων, καθώς  και επιχειρηµατίες µηχα-
νικοί  που θα µιλήσουν για την προσωπική ε-
µπειρία τους. Θα συµµετέχουν επίσης εκπρόσω-
πος της Ακαδηµίας Επιχειρηµατικότητας της
Γαλλίας και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Γρα-
φείου Ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
∆ιασύνδεσης στα τηλέφωνα:  210-7722.590,
210-7722.623, 210-7721.089.  Ε-mail: career@cen-
tral.ntua.gr. Ιστοσελίδα http:// career.mech.n-
tua.gr

Ηµερίδα  για  τους  νέους  µηχανικούς                

Πέµπτη  3  Νοεµβρίου  2005

ÏΣύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οι-
κολογικής ∆όµησης (ΣΟΛΑΡ) διοργανώνει

στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου,
σεµινάριο, στο οποίο και θα αναπτυχθούν τα θέµα-
τα:

• Ολιστική αρχιτεκτονική και γεωβιολογία: νέες
γνώσεις και τεχνικές (Κ. Τσίπηρας Π.Μ.) • Αναφορά
στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική (Κ. Τοµατζιάν ΑΜ) •
Αναλυτική παρουσίαση τριών βιοκλιµατικών κτι-
ρίων στην Κεφαλονιά  (Θ. Τσίπηρας ΑΜ) • Η εξοι-
κονόµηση ενέργειας µέσω της χρήσης υδρογόνου
(Ε. Βαλιάντζα, µηχανικός περιβάλλοντος) • Η ε-
φαρµογή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα
κτίρια (Λ. Σοφιανίδης Η-Μ) • Το πρόβληµα του ρα-
δονίου στα κτίρια (Β. Κουκουλιού, ιατρός, εκπρόσω-
πος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας)
• Η ανακύκλωση των υλικών στα κτίρια  (Η. Μεσσί-
νας, ΑΜ) • Η φιλοσοφία της οικολογικής κατασκευ-
ής (Κ. Μαρίτσας) • Η ερµηνεία στην ελληνική
γλώσσα των όρων της «οικοδοµικής» (Α. Τζιρο-
πούλου, φιλόλογος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγµα-
τοποιηθούν επισκέψεις  σε βιοκλιµατικά και παρα-
δοσιακά κτίρια, καθώς και σε εργοστάσιο κοµπο-

στοποίησης απορριµµάτων. Ακόµη θα γίνουν και
οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ∆Σ στο Σύλ-
λογο. Το κόστος συµµετοχής στο σεµινάριο ανέρ-
χεται στα 30 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:
210-3243.782 ή στην ιστοσελίδα: www.s-ol-ar.gr

Βράβευση  εργασιών  
για  τη  διαχείριση  των αποβλήτων

4,  5  και  6  Νοεµβρίου  2005

Ολιστική  αρχιτεκτονική  και  γεωβιολογία



Çδιεθνής έκθεση δόµησης, οικοδοµικών υ-
λικών και αρχιτεκτονικής ΒΑUΤΕC θα

πραγµατοποιηθεί στο Βερολίνο. Τα προϊόντα
που θα παρουσιαστούν είναι: λίθοι, άµµος, φυ-
σικά πετρώµατα, πλακάκια και κεραµικά, γυαλί,
σίδερο, αλουµίνιο, χηµικά, µονωτικά και στεγα-
νωτικά, καθώς επίσης προϊόντα ψύξης, θέρµαν-
σης, κλιµατισµού, ασφάλειας και µηχανήµατα
οδοποιίας. 

Η συγκεκριµένη έκθεση πραγµατοποιείται
κάθε δύο χρόνια. Στη ΒΑUΤΕC 2004 συµµετεί-
χαν συνολικά 956 εκθέτες από 25 χώρες και
την επισκέφθηκαν -σε µια έκταση 130.000 τ.µ.-
περίπου 70.000 επισκέπτες (αρχιτέκτονες, πο-
λεοδόµοι, συντηρητές, κατασκευαστές, έµποροι
κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Ελ-

ληνο-Γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Ε-
πιµελητήριο, που είναι και ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος του εκθεσιακού οργανισµού
του Βερολίνου στην Ελλάδα (τηλ.: 210-
6419.000 και 6419.037) ή στην ιστοσελίδα:
www.bautec.com
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Έκθεση  
δόµησης  &
αρχιτεκτονικής

Σεµινάρια
• Το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του

ΕΜΠ, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Γεωγρα-
φίας και Ανάλυσης Χώρου,  υπενθυµίζεται ότι
διοργανώνουν -από τις 55  ωωςς  ττιιςς  1166  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ
22000055- σεµινάριο µε θέµα: ««ΓΓεεωωγγρρααφφιικκάά  ΣΣυυσσττήή-
µµαατταα  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν  --  GGΙΙSS  ((µµεε  χχρρήήσσηη  ττοουυ  GGeeoommee-
ddiiaa  ΡΡrrooffeessssiioonnaall))»». 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-7722.758 και 7722.025.

• Σεµινάριο µε θέµα ««ΕΕsssseennttiiaallss  ooff  ΜΜaarrkkeettiinngg»»
το οποίο και απευθύνεται σε ανώτερα και ανώ-
τατα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον ευ-
ρύτερο χώρο του µάρκετινγκ  διοργανώνει στις
33  κκααιι  44  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22000055 το ΑLΒΑ. 
Για σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-
8964.531-8 ή στην ιστοσελίδα:
www.alba.edu.gr/executive/oseminars

∆ιάλεξη  Π.  Μαρίνου

Ó το πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 10 χρό-
νια από την ίδρυση της Ελληνικής Επιτρο-

πής Σηράγγων και Υπόγειων Έργων, θα δοθεί
διάλεξη µε θέµα «Νέες  σήραγγες  βάσης  των
Άλπεων  -  Οι  σήραγγες  του  νέου  αιώνα». Η οµι-

λία θα πραγµατοποιηθεί από τον καθ. κ. Π. Μαρί-
νου (αίθουσα τελετών του ΕΜΠ Ζωγράφου, στις
6.30 το απόγευµα).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 210-6412.454. Ε-mail:  ggdeosye@otenet.gr

Ôη δηµιουργία µητρώου µελών του προω-
θεί το Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο

Εµπορίου και Ανάπτυξης και καλεί να το πλαι-
σιώσουν όσοι µηχανικοί τηρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

• Είναι Έλληνες και έχουν γεννηθεί, ζήσει,
εργαστεί ή σπουδάσει σε οποιαδήποτε χώρα
της Αφρικής.

• Είναι Αφρικανοί και έχουν ζήσει, εργαστεί
ή σπουδάσει στην
Ελλάδα.

•Είναι Έλληνες
ή Αφρικανοί και ε-
πιθυµούν να ανα-
πτύξουν επαγ-
γελµατική ή / και εµπορική δραστηριότητα σε
κάποια αφρικανική χώρα.

Σηµειώνεται ότι το Ελληνο-Αφρικανικό
Επιµελητήριο ιδρύθηκε το 1999 µε πρωτοβου-
λία Πρέσβεων Αφρικανικών Χωρών στην Ελ-
λάδα και Αξιωµατούχων του ΟΗΕ, Ελλήνων
και Αφρικανών επιχειρηµατιών, µε σκοπό την
προώθηση αµοιβαίων οικονοµικών, πολιτιστι-
κών και τουριστικών σχέσεων των αφρικανι-
κών χωρών και της Ελλάδος, µε ιδιαίτερη έµ-
φαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε-
πιµελητήριο θέτει, µεταξύ άλλων, ως αποστο-
λή του, την προώθηση αµοιβαίων οικονοµικών
σχέσεων µεταξύ των αφρικανικών χωρών και
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, µε ιδιαίτερο βά-

ρος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), πα-
ρέχει πληροφορίες και συµβουλές είτε για τις
οικονοµίες των αφρικανικών χωρών είτε για
την ελληνική οικονοµία, διοργανώνει συναντή-
σεις που αφορούν στη δηµιουργία εµπορικών
και άλλων δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και
των αφρικανικών χωρών, διαµεσολαβεί για τη
σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ
προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφεροµέ-

νων οικονοµικών
κύκλων της Ελλά-
δας και των αφρι-
κανικών χωρών,
προσδιορίζει και
προωθεί την ανά-

πτυξη, το εµπόριο, τις επενδύσεις, τη µεταφο-
ρά τεχνολογίας, καθώς και τις δυνατότητες
συνεργασίας σε αφρικανικές χώρες και στην
Ελλάδα, δραστηριοποιείται προς την κατεύ-
θυνση της παροχής ανθρωπιστικής, υγειονοµι-
κής, επισιτιστικής, εκπαιδευτικής και αναπτυ-
ξιακής βοήθειας προς οµάδες πληθυσµού και
τις χώρες ενδιαφέροντος του Επιµελητηρίου
κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το
Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο: Σόλωνος
130, (κα Κωνσταντίνα Ντουντούµη) 106 81 Α-
θήνα. Τηλ.: 210- 3810.465. Φαξ: 210-3805.113. Ε-
mail: info@helafrican-chamber.gr

21-225  Φεβρουαρίου    2006
7  Νοεµβρίου    2005

Ελληνο-Αφρικανικό
Μητρώο

Çµερίδα µε θέµα: «Σύγχρονες απαιτήσεις
λειτουργίας και ασφάλειας στις εσωτερι-

κές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και στα υ-
δραυλικά δίκτυα» θα πραγµατοποιηθεί από τον

κλάδο σωληνουργίας της ΣΙ∆ΕΝΟΡ. Η εκδήλωση
θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Αthens
Ιmperial Grecotel» (Αχιλλέως 1 και Μ. Αλεξάν-
δρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, σταθµός Με-
τρό Μεταξουργείου) στις 18.00.

Ηµερίδα  για  
το  φυσικό  αέριο

Τετάρτη  9  Νοεµβρίου    2005




