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Çανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας στην
Ελλάδα είναι επιτακτική, έτσι ώστε να πε-

ριοριστεί η σπατάλη συµβατικών καυσίµων και
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι η χώρα
µας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει τον υψη-
λότερο δείκτη ενεργειακής έντασης στην Ευ-
ρώπη. Aυτό επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια των
εργασιών του 4ου Γεωγραφικού Συνεδρίου Πα-
ραρτηµάτων που οργάνωσε πριν λί-
γες ηµέρες στην Aθήνα το Ελληνικό
Παράρτηµα της ASΗRAΕ (American
Society of Ηeating, Refrigerating and Air
Conditioning Εngineers), µε θέµα «Ε-
νεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς
τους χρήστες κτίρια».
Στην επιστηµονική εκδήλωση -στην οποία

συµµετείχαν περισσότεροι απο 150 σύνεδροι α-
πό 18 χώρες- µεταξύ άλλων µίλησαν οι κ.κ. ∆.
Χαραλαµπόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτι-
κής Επιτροπής του Γεωγραφικού Συνεδρίου, ∆.
Aγορής, Πρόεδρος Aντιπροσωπείας του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Χ.  Ευθυβού-
λου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού και Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Σ.  ∆ιαµαντίδης,
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου ∆ιπλω-
µατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
(ΠΣ∆ΜΗ), Κ.  Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Παραρτήµατος. Την επίσηµη έναρξη του
συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ASΗRAΕ κ.
Lee W. Βurgett. 
Στην οµιλία του ο κ. ∆. Aγορής παρουσίασε

ενδιαφέροντα στοιχεία για τα «Ενεργειακά
Aποδοτικά και Φιλικά Κτίρια» τονίζοντας ότι η
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη δυνατότητα εξοικο-
νόµησης ενέργειας στην ΕΕ την περίοδο 1998-
2010 για τα κτίρια του οικιακού και τριτογενή
τοµέα είναι 22%, αποδίδοντας σηµαντικά οφέλη,

µε µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας 14.000
ΤΙΠ/ έτος και µέση ετήσια µείωση εκποµπών
7.000 τόνους ανά έτος. 
Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε ο κ.

Ι.  Παπαγρηγοράκης, Μ.Μ. εξέφρασε τις ανησυ-
χίες των µηχανολόγων µηχανικών σχετικά µε
την ενηµέρωσή τους όσον αφορά την υλοποίη-
ση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τις ανά-

γκες της αγοράς για την υλοποίηση
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας
στα κτίρια. Ο κ. A.  Ευθυµιάδης, Μ.Μ.
Aντιπρόεδρος ΠΣ∆ΜΗ και ως µέλος
της Επιτροπής για την εναρµόνιση
της Ελλάδας µε την Κοινοτική Οδη-
γία, διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή που

έχει αναλάβει την προετοιµασία του Νέου Κα-
νονισµού Ενεργειακής Aπόδοσης Κτιρίων θα ο-
λοκληρώσει το έργο της µέχρι το τέλος του
2005 (ο νέος Κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ το
2006, αλλά θα εφαρµοστεί σε ευρεία κλίµακα
αφού πρώτα καθοριστεί ο απαραίτητος µηχανι-
σµός για την εφαρµογή του). Ο κ. Κ.  Θεοφύλα-
κτος, Μ.Μ. Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου
Συµπαραγωγής, τόνισε τη σηµασία της καλ-
λιέργειας της ενεργειακής συνείδησης του κό-
σµου και ο κ. Θ.  Γιάκας, Aρχιτέκτων, ζήτησε να
υπάρξει µια εκστρατεία ενηµέρωσης των βασι-
κών παραγόντων και χρηµατοδοτών για τον
νέο Κανονισµό. Τέλος, ο κ. Η.  Σοφρώνης, Μ.Μ.
σύµβουλος στο Κέντρο Aνανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι το ΚAΠΕ πρόκειται
να οργανώσει ενηµερωτικές ηµερίδες για το
σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε
το συνέδριο και τα πρακτικά πληροφορίες
στην ιστοσελίδα:  www.ashrae.gr
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Επιτακτική ανάγκη 
η εξοικονόµηση ενέργειας

Äιαλέξεις των αρχιτεκτόνων κ.κ. Aλέξαν-
δρου  Τοµπάζη  και Ηλία  Μεσσίνα, καθώς

και του πολιτικού µηχανικού κ. Κώστα  Τσίπηρα
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκ-
δηλώσεων για την Εβδοµάδα Οικολογίας, στην
Aίγινα.
Το πρόγραµµα ακόµη περιελάµβανε «οικο-

λογικό εργαστήρι» για παιδιά, µε τον ενεργειο-
λόγο  κ. Γρηγόρη  Μαλτέζο και την αρχιτέκτονα
Βάλια  Μαλτέζου,  όπου τα παιδιά κατασκεύασαν
ηλιακούς συλλέκτες και ηλιακά ρολόγια και ξε-
νάγηση σε βιοκλιµατικό σπίτι στην Πέρδικα.
Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν το Κέντρο Aνα-

νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚAΠΕ), η Οικολογι-
κή Εταιρεία Aνακύκλωσης και ο Σύλλογος Ολι-
στικής Aρχιτεκτονικής και Οικολογικής ∆όµη-
σης.

Εκδηλώσεις στην Aίγινα

Οδηγός της
«Κτηµατολόγιο AΕ»

Ç«Κτηµατολόγιο AΕ», αξιοποιώντας την ε-
µπειρία που έχει αποκοµίσει από τη µέ-

χρι σήµερα εφαρµογή του θεσµού και θέλο-
ντας να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών που απευθύνονται στα Κτηµατολογικά
Γραφεία για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών
τους, κυκλοφόρησε ένα Συνοπτικό Οδηγό Συ-
ναλλαγών µε τα λειτουργούντα γραφεία. Aκό-
µη, θέτει σε χρήση για τον τεχνικό κόσµο την
αναθεωρηµένη έκδοση της Οδηγίας για την
αποτύπωση των γεωµετρικών µεταβολών που
αφορούν στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, ό-
ταν απαιτείται η καταχώριση εγγραπτέων
πράξεων που επιφέρουν χωρικές µεταβολές.

∆ιάκριση Έλληνα
καθηγητή

Ôον καθηγητή του Τοµέα Γεωτεχνικής της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ κ.

Παύλο  Γ.  Μαρίνο, επέλεξε για το Cross Canada
Lecture Τour του 2005 η «Canadian Geotechni-
cal Society» (η επιστηµονική εταιρεία του Κανα-
δά στο χώρο των γεωτεχνικών επιστηµών).
Πρόκειται για ένα θεσµό µε ιδιαίτερα υψηλό κύ-
ρος, που περιλαµβάνει σειρά 10 και πλέον οµι-
λιών σε Γεωτεχνικά Κέντρα και Πανεπιστήµια
του Καναδά, απο την St. John της Νew Founder-
land, στις ανατολικές ακτές (Aτλαντικό Ωκεανό),
ως το Vancouver της Βritish Columbia, στις δυτι-
κές ακτές (Ειρηνικό Ωκεανό).
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Ôο Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέντρο
Χηµικών Μηχανικών διοργανώνει σεµινάριο

µε θέµα: «Πυρασφάλεια:  Πρακτική  και  τεχνικές
για  εγκαταστάσεις  παραγωγής».
Το σεµινάριο απευθύνεται κυρίως σε διπλω-

µατούχους µηχανικούς και αντίστοιχους απο-

φοίτους ΤΕΙ, που σχεδιάζουν και λειτουργούν ε-
γκαταστάσεις µε επικινδυνότητα φωτιάς ή/και
έκρηξης.
Τα θέµατα που θα καλυφθούν από το σεµινά-

ριο ειδικότερα είναι.
-Βασικές έννοιες στην ασφάλεια εγκαταστά-

σεων παραγωγής -Είδη
φωτιάς και εκρήξεων,
αίτια, συνέπειες -Aσφά-

λιση εγκαταστάσεων και αστική ευθύνη -Τεχνι-
κές σχεδιασµού εγκαταστάσεων για ελαχιστο-
ποίηση επικινδυνότητας φωτιάς ή/και έκρηξης -
Καλή πρακτική για διαχείριση επικινδυνότητας
σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις -∆ιαχειριστικά
συστήµατα Aσφάλειας στην Εργασία.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται για τα µέ-

λη του ΠΣΧΜ στα 450 ευρώ, ενώ για τα µη µέλη
στα 500 ευρώ. 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στα γρα-
φεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να απευθυνθούν για περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-9536.775,6.

Σεµινάριο για πυρασφάλεια 

Ù ς γραφείο µελετών, υπεύθυνο για
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του

έργου «Κατασκευή συγκροτήµατος νέου
κλειστού σταδίου πολλαπλών χρήσεων
(APΕΝA) Κρακοβίας, ξενοδοχείου και ε-
µπορικού κέντρου» θα συµµετέχει η
«∆έκαθλον A.Ε. Συµβούλων Έργων».
Σύµβουλοι της εταιρείας είναι τα ελληνι-
κά γραφεία µελετών: «Π. Μαντάς & Συ-
νεργάτες» και «Τρίεδρος Μελετητική
A.Ε.».
Ο ∆ήµος Κρακοβίας της Πολωνίας εί-

χε προκηρύξει προ 3µήνου διαγωνισµό
για την ανάδειξη αναδόχου στο συγκεκρι-
µένο έργο. Το consortium που τελικά ανε-
δείχθη είναι: «Βudimex - Dromex, De-
cathlon S.A., Ferrovial - Agroman».

Ã ια 9η συνεχή χρονιά η Νοµαρχία Aθηνών
θα ανακηρύξει  στις 13  Μαρτίου  2006,  στην

Aθήνα  τους νέους «Πρεσβευτές Ελληνισµού»,
στο πλαίσιο του οµώνυµου θεσµού της. 
∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν Έλληνες ή

ξένοι υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού,
που µε τη δράση, το έργο και τη γενικότερη
στάση της ζωής τους, προβάλλουν τον ελληνι-
σµό δίχως οικονοµικό όφελος. Προτάσεις υπο-
βάλλονται µόνο από τρίτο πρόσωπο ή οµάδα α-
τόµων ή από φορέα.

Οι φάκελοι των προτάσεων -που θα περιέ-
χουν απαραίτητα πλήρες βιογραφικό σηµείωµα
του υποψηφίου και όποιο άλλο υλικό στηρίζει
την υποψηφιότητα- θα συνοδεύονται απο σχετι-
κή αίτηση και θα υποβάλλονται στην Κεντρική

Γραµµατεία της Νοµαρχίας Aθη-
νών, κτίριο «Cosmos» (λεωφ.
Κηφισίας 125-127 Aθήνα Τ.Κ. 115
24), όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, µέχρι και 30-12-05 ηµέ-

ρα Παρασκευή, µε την ένδειξη: προς τη ∆/νση
Πολιτισµού της Νοµαρχίας Aθηνών - πρόταση
υποψηφιότητας για τον «Πρεσβευτή Ελληνι-
σµού έτους 2006».
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφω-
να: 210-6991120 και 6911.274.

Πρόσκληση  για
«πρεσβευτές ελληνισµού»

Ελληνική εταιρεία 
σε έργο της Πολωνίας

Ä ιάλεξη µε θέµα: «Κτίζοντας στην ακτή»
θα δώσει -στις 12  Νοεµβρίου  2005- ο κα-

θηγητής Εννοιολογικού Σχεδιασµού στο
Staedelschule, Frankfurt, κ. Βen van Βerkel. Η ο-
µιλία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για τον εορτασµό των 50 χρόνων α-
πό την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του
AΠΘ και θα γίνει στις 12 το µεσηµέρι στο κινη-
µατοθέατρο «Ολύµπιον».
Ο Βen van Βerkel (Ουτρέχτη, Ολλανδία 1957)

σπούδασε Aρχιτεκτονική στην Aκαδηµία Ri-
etveld του Άµστερνταµ και την Architectural
Association του Λονδίνου. Έχει δώσει διαλέ-
ξεις και έχει διδάξει σε πολλές αρχιτεκτονι-
κές σχολές διαφόρων Πανεπιστηµίων ανά τον
κόσµο. Κεντρικός άξονας της διδασκαλίας του
είναι η ανοιχτή προσέγγιση των έργων αρχι-
τεκτονικής που περιλαµβάνουν στοιχεία δυνα-
µικής και υλικής οργάνωσης, καθώς και κατα-
σκευές µηχανικής. 

23  -    25  Νοεµβρίου  2005
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∆ιάλεξη  του Βen van Βerkel

Η  Βιβλιοθήκη του  ΤΕΕ λόγω απογρα-
φής του υλικού της από 7 έως 18 Νοεµβρί-
ου 2005, θα δέχεται µόνο επιστροφές βι-
βλίων. ∆ε θα γίνεται εξυπηρέτηση και δα-
νεισµός και δε θα είναι δυνατή η επίσκεψη
στο βιβλιοστάσιο. 

Το  Γραφείο Aσφάλειας  &  Υγιεινής
στην  Εργασία  του  ΤΕΕ βρίσκεται στην ο-
δό Καραγεώργη Σερβίας 4 στον 3ο όροφο
γρ. 316 µε τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-
3291.268 και Fax: 210-3319.063. Υπεύθυνος κ.
Ιωαννίδης Ιωσήφ.


