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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Τελετή υποδοχής

Κδρίας της Aκαδηµίας Aθηνών την Τρίατά τη διάρκεια της δηµόσιας συνε-

τη 6 ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 7 µ.µ. θα
πραγµατοποιηθεί η υποδοχή του ξένου εταίρου της κ. Νikola Ηajdin. Ο καθηγητής
και πρόεδρος σήµερα της Σερβικής Aκαδηµίας Eπιστηµών και Τεχνών κ. Νikola
Ηajdin είναι ένας παγκοσµίου εµβέλειας
ερευνητής της Θεωρητικής και Eφαρµοσµένης Μηχανικής, µε ιδιαίτερη συµβολή
στην περιοχή ανάλυσης των λεπτοτοίχων
κατασκευών, όπως η γεφυροποιία και τα
φράγµατα. Ως καθηγητής σιδηρών κατασκευών στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου διακρίθηκε κυρίως χάρη σε δύο επιτεύγµατά του: τη γέφυρα του Νovi Sad µε
το µεγαλύτερο ελεύθερο άνοιγµα στον
κόσµο στα τέλη της δεκαετίας του 1970
(που επλήγη από τους βοµβαρδισµούς
του ΝAΤΟ και ήδη επανακατασκευάζεται)
και την κατασκευαζόµενη σήµερα γέφυρα
στο Ρlock της Πολωνίας, για τη µελέτη
της οποίας έλαβε το A΄ βραβείο µετά από
διεθνή διαγωνισµό κλειστών προσφορών.
Το νέο µέλος της Aκαδηµίας θα προσφωνήσει ο πρόεδρος της Aκαδηµίας, ενώ το έργο του θα παρουσιάσει ο Aκαδηµαϊκός κ. Aντώνιος Κουνάδης. Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Νikola Ηajdin µε θέµα:
«Structural Μechanics and Structures.
Some Author’s Contributions».

Γενική Συνέλευση

ΗEλληνικής Eπιστηµονικής Eταιρείας

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της

Eρευνών Σκυροδέµατος (EΠEΣ) έχει προγραµµατιστεί να γίνει στις 9 ∆εκεµβρίου
2005, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30
π.µ. (στην Aίθουσα ∆ιαλέξεων του Eργαστηρίου Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας
του AΠΘ).
Eάν, όπως συνήθως συµβαίνει, δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγµατοποιηθεί οριστικά την 16η ∆εκεµβρίου
2005, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30
π.µ., στην ίδια αίθουσα.
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Οκών Μηχανικών του EΜΠ και η Eλληνική
Τοµέας Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτι-

Eπιστηµονική Eταιρεία Eδαφοµηχανικής και
Θεµελιώσεων διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα: «Ρύπανση Eδάφους: Πρόληψη και Αποκατάσταση». Η επιστηµονική ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Eκδηλώσεων (κτίριο ∆ιοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου).

Ρύπανση εδάφους
5 ∆εκεµβρίου 2005, 6.00-88.00 µ.µ.

Τα θέµατα που θα αναλυθούν είναι:
- Συνεργασίες EΜΠ - φορέων σε έργα µε
περιβαλλοντικές διαστάσεις (Παναγιώτης
Κωττής, Αντιπρύτανης EΜΠ)
- Συµβολή του ΙΓΜE στην εδαφογεωχηµική
έρευνα της χώρας (Xαράλαµπος Τσουτρέλης, Πρόεδρος ΙΓΜE)
- Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον

Τληπτών ∆ηµοσίων Έργων είναι ανάγκη να
ο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Eργο-

εξελιχθεί σε πρότυπο ασφαλιστικό οργανισµό, µε την καλύτερη πανελλήνια επίδοση σε
εξυπηρέτηση ασφαλισµένων, δυναµική ανάπτυξης και οικονοµικότητα λειτουργίας. Aυτό

(EΠΠEΡ), Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (Βασίλης
Στοϊλόπουλος, ΥΠΕXΩ∆Ε)
- Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: Προβλήµατα
και Λύσεις (Μαρίνα Πανταζίδου, ΕΜΠ).
τητας, χώρου και τόπου απασχόλησης. Οι συνάδελφοι απαιτούν Ταµείο των µηχανικών και
όχι των µηχανισµών και αν χρειαστεί θα το επιβάλουν».
Την εκδήλωση συντόνιζαν οι κ.κ.: Θεοδωράκης Γιάννης µέλος της ∆ιοικούσας Eπιτροπής
του ΤEE, Κονιτόπουλος Ιάκωβος
συνταξιούχος ΠΜ, Κούτρας ∆ηµήτρης ΗΜ και Μαυραντζά Ράνια Τ.Μ. µηχανικοί ασφαλισµένοι
στο ΤΣΜE∆E µετά την 1.1.93, Μελανίδης Βασίλειος Συνταξιούχος Aρχ. Μηχ. και Σπίρτζης Xρήστος τ. µέλος
της ∆.E. του ΤEE.
Σηµειώνεται ότι είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόµενο οι συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής του κινήµατος, που πραγµατοποιούνται κάθε Τρίτη στο Τεχνικό Eπιµελητήριο Eλλάδας (Καραγεώργη Σερβίας 2-4) στον
5ο όροφο στο 507 γραφείο από τις 5.30 έως
τις 7.00 µ.µ.
Η σελίδα του Κινήµατος στο διαδίκτυο λειτουργεί στη διεύθυνση: http://www.kinimatsmede.gr

Το Κίνηµα Μηχανικών
για το ΤΣΜE∆E
υπογραµµίστηκε σε πρόσφατη εκδήλωση του
Κινήµατος Μηχανικών για το ΤΣΜE∆E. Και επίσης επισηµάνθηκε ότι χρειάζεται οι µηχανικοί να αντισταθούν δυναµικά, µαζικά και αποτελεσµατικά σε κάθε προσπάθεια που θα θίγει την αυτονοµία του Ταµείου, τα οικονοµικά
του και οτιδήποτε θα αποβεί εις βάρος των
µελών του.
Όπως ακόµη τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα θέµατα του ΤΣΜE∆E αφορούν όλους τους µηχανικούς πάνω από ιδεολογίες
και παρατάξεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, ειδικό-

Έκθεση
το Τµήµα Aρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής

Σ Σχολής του AΠΘ θα παρουσιαστούν έργα

και βιβλία του αρχιτέκτονα µηχανικού, καθη-

γητή στο EΜΠ, κ. Κων/νου Παπαϊωάννου.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου στο Μικρό Θεατράκι του Τµήµατος
Aρχιτεκτόνων, στις 7.00 µ.µ. και η έκθεση θα
λειτουργήσει από τις 2 έως τις 23 ∆εκεµβρίου 2005.

