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Το Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (Ι∆ΙΠ-
ΠΥ) της ΕΕ∆Ε διοργανώνει διήµερο συνέδριο µε θέµα: «Οργάνωση
και διαχείριση παραγωγής τεχνικών έργων». «Εκπαίδευση  -  Επάγγελµα  -  Έρευνα  στη∆ιαχείριση  Τεχνικών  Έργων» είναι το

θέµα της ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί
στο ΕΜΠ (Αίθουσα Εκδηλώσεων, Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου) 
Η επιστηµονική εκδήλωση -που γίνεται στο

πλαίσιο του προγράµµατος nCΡΜ
(http://cem.civil.ntua.gr/ncpm)- θα ξεκινήσει στις
4 το απόγευµα.
Στόχοι της ηµερίδας είναι: 
α) Η παρουσίαση του προγράµµατος σπου-

δών σε θέµατα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων
των ΑΕΙ / ΑΤΕΙ. 

β) Η παρουσίαση των δράσεων και αποτελε-
σµάτων του προγράµµατος nCΡΜ (∆ίκτυο ∆ια-
χειριστών Τεχνικών Έργων). 
γ) Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών ανα-

γκών της πράξης (από εταιρείες και στελέχη
εταιρειών). 
δ) Η περαιτέρω διασύνδεση ακαδηµαϊκών ι-

δρυµάτων µε εταιρείες (κατασκευαστικές, µε-
λετητικές, υπηρεσιών). 
Μετά την ολοκλήρωση των οµιλιών θα ακο-

λουθήσει ελεύθερη συζήτηση. 
Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Γενική Γραµ-

µατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ε∆∆Ε
(Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Έργων) και η
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή (ΕΕΕ) ∆ιαχείρι-
σης Έργου Πολιτικού Μηχανικού του ΤΕΕ. 
Ενδιαφερόµενοι οµιλητές µπορούν να στεί-

λουν τον τίτλο της εισήγησής τους στην ηλε-
κτρονική διεύθιυνση: jpp@central.ntua.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πάρις Παντουβάκης (επίκουρος καθηγητής
ΕΜΠ) Τοµέας Προγραµµατισµού και ∆ιαχεί-
ρισης Τεχνικών Έργων, Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 70 Ζωγράφου,
Αθήνα. Τηλ: +30-210-7721.268

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία συνε-
χίζει και τη νέα χρονιά τη σειρά διαλέξε-
ων µε θέµα: «Έλληνες αρχιτέκτονες», ό-
που διακεκριµένοι µηχανικοί παρουσιά-

ζουν το συνολικό δηµιουργι-
κό τους έργο και συζη-
τούν µε τους συµµετέ-
χοντες, συµβάλλο-
ντας στη γνωριµία µε
την ελληνική αρχιτε-
κτονική. Οι οµιλίες

πραγµατοποιούνται στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τε-

χνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Καρ. Σερ-
βίας 4, 5ος όροφος) στις 7 µ.µ.
Το πρόγραµµα έχει ως εξής:
-17 Ιανουαρίου 2006: Μιχάλης  Φωτιάδης
-14 Φεβρουαρίου 2006: Μιχάλης  Σουβατζί-
δης
-14 Μαρτίου 2006: Χάρης  Μπουγαδέλης
-11 Απριλίου 2006: Θεανώ  Φωτίου
-16 Μαίου 2006: Γιάννης  Λιακατάς,  
Ντεστέ  Μπεχλιβανίδου  -  Λιακατά

Η Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ερευ-
νών Σκυροδέµατος (ΕΠΕΣ) διοργανώνει  -
την Παρασκευή  16  ∆εκεµβρίου  2005- τις
παρακάτω οµιλίες:

1. «Η ενίσχυση του οικοδοµικού συγκροτήµα-
τος του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στην
Αθήνα» (οµιλητής θα είναι ο κ. Γ.  Πενέλης,
καθηγητής ΑΠΘ)

2. «Προβλήµατα διαστασιολόγησης των κοί-
λων κυκλικών (δακτυλιοειδών) διατοµών»
(οµιλητές οι κ.κ. Ι.  Τέγος καθηγητής ΑΠΘ
και Στ.  Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός)

3. «Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα» (µε ο-
µιλητή τον κ. Κ.  Σίδερη,  επίκουρο καθηγητή
του ∆ΠΘ).
Οι διαλέξεις γίνονται στο πλαίσιο των εκ-

δηλώσεων της Επιστηµονικής Εταιρείας για
το 2005 και θα πραγµατοποιηθούν στις 12.30
µ.µ., στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων του Εργαστη-
ρίου Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµα-
τος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του ΑΠΘ.
Σηµειώνεται ότι η ΕΠΕΣ είναι Επιστηµονική

Εταιρεία που ως σκοπό έχει την καλλιέρ-
γεια, την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή της επι-
στηµονικής έρευνας του σκυροδέµατος και
των εφαρµογών της, ειδικότερα σε θέµατα
που αφορούν την τεχνολογία, τη συµπεριφο-
ρά και τη µηχανική του άοπλου, οπλισµένου
και προεντεταµένου σκυροδέµατος.  

Το συνέδριο -που θα πραγµατοποιηθεί στοσυνεδριακό κέντρο της ΕΕ∆Ε, µε ώρα έ-
ναρξης 9.30.π.µ.- απευθύνεται σε στελέχη κα-
τασκευαστικών οµίλων και τεχνικών εταιρει-
ών, συµβούλους και µελετητές, στελέχη εται-
ρειών διακίνησης υλικών κατασκευής, κατα-
σκευαστές, εισαγω-
γείς και εµπόρους
µηχανηµάτων και
στελέχη γενικά όλων των κλάδων που ε-
µπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία των
τεχνικών έργων. Όπως υπογραµµίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, «ο κατασκευαστικός
κλάδος έχει εισέλθει από καιρό σε δύσκολη
καµπή. Είναι κοινώς αποδεκτό πως είναι πολ-
λά αυτά που πρέπει να γίνουν για τη βελτίω-
ση του περιβάλλοντος και των δοµών της ε-

θνικής οικονοµίας. Παράλληλα, οι ίδιες οι κα-
τασκευαστικές επιχειρήσεις, οφείλουν να
βελτιώσουν τη δοµή και τις µεθόδους τους
και να εκσυγχρονιστούν ώστε, αφενός να εί-
ναι σε θέση να αξιοποιούν κάθε ικµάδα από
το µερίδιο που τους αναλογεί και αφετέρου

να γίνουν περισσότε-
ρο ανταγωνιστικές,
τόσο στο εσωτερικό

όσο και κυρίως στο εξωτερικό, όπου αρκετές
θα υποχρεωθούν να στραφούν».
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
µε το συνέδριο στα γραφεία της ΕΕ∆Ε: 
Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κά-
τω Πατήσια, 11144 Αθήνα, 7ος όροφος, Τηλ.:
210-2112.000, Fax: 210-2112.037 - 21, e-mail:
idip-py@eede.gr

7  και  8    ∆εκεµβρίου  2005

Ηµερίδα

∆ευτέρα  19    ∆εκεµβρίου  2005

∆ιαλέξεις 
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Σ ύστηµα εκµάθησης για την ανάπτυξη καιτην εφαρµογή καινοτοµιών στις επιχειρή-
σεις παρέχεται δωρεάν, στο πλαίσιο του πιλο-
τικού προγράµµατος ΙΝΝΟSUΡΡΟRΤ που ολο-
κληρώθηκε µε επιτυχία στην Ελλάδα. Το συ-
γκεκριµένο πρόγραµµα ήταν ενταγµένο στο
ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Leonardo da Vinci»
και σ’ αυτό συµµετείχαν το Τεχνολογικό Πάρκο
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
και η «Ηeletel ΕΠΕ», ενώ συνεργάστηκαν 16 ορ-

γανισµοί από τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασί-
λειο, τη Λετονία, την Αυστρία και τη Ρουµανία.
Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται τόσο

στο ∆ιαδίκτυο (www.innosupport.net) όσο και σε
CD-RΟΜ. Απαρτίζεται από 42 διαφορετικά κε-
φάλαια σε καθένα από τα οποία παρουσιάζε-
ται µια σύγχρονη και άµεσα εφαρµόσιµη επι-
χειρηµατική µέθοδος όπως: η διαχείριση γνώ-
σης, η ανάπτυξη δηµιουργικότητας, η διαδικα-
σία brainstorming, η ανάπτυξη κουλτούρας και-
νοτοµίας κλπ. Το  εκπαιδευτικό υλικό έχει σχε-
διαστεί έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τόσο από διευθυντές, όσο και από το σύνολο
των εργαζοµένων µιας επιχείρησης, όπως υπο-
γραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Σήµερα, η ανάγκη για συνεχή καινοτοµία
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, αποτελεί ένα θέµα έντονης συζή-
τησης τόσο στον ακαδηµαϊκό όσο και στον επι-
χειρηµατικό κόσµο - τονίζεται στην ανακοίνω-
ση. Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά της καινο-
τόµου επιχείρησης είναι η συνεχής εισαγωγή,
δοκιµή και εφαρµογή νέων επιχειρηµατικών
µεθόδων. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως
το αντικείµενο της καινοτοµίας δεν περιλαµ-
βάνεται σε προγράµµατα επαγγελµατικής κα-
τάρτισης, ενώ µια πιθανή αιτία είναι η απουσία
των κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων και
εργαλείων κατάρτισης για την απόκτηση µιας
τόσο περίπλοκης και πολύπλευρης γνώσης». 
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε την Εταιρεία ∆ιαχείρισης & Ανάπτυ-
ξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ
(6ο χλµ Οδού Χαριλάου-Θέρµης, ΤΘ: 328,
57001, Θέρµη Τηλ: +2310 498.204, Fax: +2310
498.280, κ. Νίκο Κατσιαδάκη,
nicolas@thestep.gr www.thestep.gr).

Τα Ολυµπιακά έργα της Αθήνας απασχόλη-σαν τις εργασίες της ηµερίδας που πραγ-
µατοποιήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία της
Κύπρου και τις οποίες παρακολούθησαν πλή-
θος µηχανικών και εργαζόµενοι στον κλάδο
των κατασκευών του ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέα. Παράλληλα λειτουργούσε και έκθεση
των έργων που κατασκευάστηκαν για την Ο-
λυµπιάδα του 2004.
Την επιστηµονική εκδήλωση διοργάνωσε ι-

διωτική εταιρεία, σε συνεργασία µε το Σύνδε-
σµο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). Η
ηµερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Επιστη-
µονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Ε-
ΤΕΚ) και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύ-
πρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε

γενική παρουσίαση των Ολυµπιακών Έργων
της Αθήνας από τον αρχιτέκτονα και µέλος
του ∆Σ του ΣΕΓΜ κ. Π. Πετρακόπουλο, καθώς
και επιµέρους παρουσιάσεις έργων, όπως το
Κέντρο Ιστιοπλοίας  στον Άγιο Κοσµά, την α-
νάπλαση του Φαληρικού Όρµου, τις εγκατα-
στάσεις του Ελληνικού και το Ολυµπιακό Κέ-
ντρο Κανό Σλάλοµ στο Ελληνικό. Οι παρου-
σιάσεις έγιναν από τους αρχιτέκτονες και άλ-
λους µελετητές των έργων, µέλη του ΣΕΓΜ
κ.κ. Ήβη Νανοπούλου, Γρηγόρη ∆ρέττα και Νί-
κο Φυντικάκη. Ακόµη έγινε παρουσίαση του
συστήµατος επικάλυψης της στέγης του Ολυ-
µπιακού Σταδίου από τον κ. Ντίνο Κλεάνθους,
διευθύνοντα σύµβουλο της κατασκευάστριας
εταιρείας.

Το 1ο διεθνές συνέδριο Τεχνολογιών Υδατι-κών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων σε Αρ-
χαίους Πολιτισµούς υπενθυµίζεται ότι θα
διοργανωθεί  στο Ηράκλειο, από την Ιnter-
national Water Αssoci-
ation (ΙWΑ) και το Ε-
θνικό Ίδρυµα Αγροτι-
κής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). Η οργάνωση τελεί υπό
την αιγίδα της ΕΕ, του FΑΟ, της UΝΕSCΟ και
της ΚΕ∆ΚΕ. Στην επιστηµονική εκδήλωση θα
παρουσιαστούν τεχνολογίες των αρχαίων
πολιτισµών, που σχετίζονται µε τους υδατι-
κούς πόρους και τα υγρά απόβλητα. Στόχος
του συνεδρίου είναι να προσελκύσει µηχανι-

κούς, γεωτεχνικούς, ιστορικούς, κοινωνιολό-
γους, αρχαιολόγους, και άλλους επιστήµονες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δρα-
στηριοποιούνται σε αντικείµενα τεχνολογιών

υδατικών πόρων
και περιβάλλοντος
και φυσικά ιστορίας

και αρχαιολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα: 2810-245.851 και 225.833, στην ιστο-
σελίδα: www.nagref.gr/Symposiym
/index.htm καθώς και στο e-mail:
angelak@nagref-her.gr

Σύστηµα εκµάθησης
καινοτοµιών

Εντατικά σεµινάρια
Το Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέ-ντρο Χηµικών Μηχανικών θα πραγµατο-
ποιήσει τα παρακάτω βραχυχρόνια σεµινά-
ρια εντατικής παρακολούθησης: 

1. 14  ως  16  ∆εκεµβρίου  2005:  «Αειφόρος
ανάπτυξη:  Ειδικά  περιβαλλοντικά  και  ενερ-
γειακά  θέµατα» στο οποίο και θα καλυ-
φθούν οι ενότητες: 

- Κατηγορίες ρύπων, Νοµοθεσία, ∆ιαχρο-
νική εξέλιξη της ρύπανσης. - ∆ιαχείριση
στερεών αποβλήτων. - ∆ιαχείριση υγρών α-
ποβλήτων. - Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
(Αιολική Ενέργεια, Ηλιακή Ενέργεια, Βιοκαύ-
σιµα) Τεχνολογίες ΑΠΕ & Υδρογόνου - Με-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Κόστος συµµετοχής: µέλη ΠΣΧΜ  450 ευ-

ρώ, µη µέλη 500 ευρώ.

2. 12  και  13  ∆εκεµβρίου  2005,  στη Θεσσα-
λονίκη: «Ταξινόµηση  επικινδυνότητας  χηµι-
κών  προϊόντων  και  ορθή  διαχείρισή  τους,  για
την  υγεία  και  το  περιβάλλον».  
Τα θέµατα που θα καλυφθούν είναι:
-Πρόσφατες εξελίξεις / διατάξεις της Ευ-

ρωπαϊκής Νοµοθεσίας για: 
α) την ταξινόµηση επικίνδυνων ουσιών και

παρασκευασµάτων (οδηγ. 67/548/ΕΟΚ
99/45/ΕΚ), β) ποιότητα των δελτίων δεδοµέ-
νων ασφαλείας (SDS ) (οδηγ. 91/155/ΕΟΚ,
93/112/ΕΟΚ, 2001/58 /ΕΚ).
Κόστος συµµετοχής: µέλη ΠΣΧΜ 350 ευ-

ρώ, µη µέλη 390 ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυν-
θούν για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 210-9536.775 - 6.

Η ηµερίδα για τα Ολυµπιακά έργα

Υδατικοί πόροι σε αρχαίους πολιτισµούς

28  έως  30  Οκτωβρίου  2006


