
Π ερισσότεροι από 2.000 επιστήµονες και τε-
χνικοί, από 75 χώρες, συµµετείχαν στο 7ο

∆ιεθνές Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής (WCCΕ)
που έγινε στο συνεδριακό κέντρο της Γλασκό-
βης Σκοτίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 700
προφορικές εργασίες και 1.000 posters, ενώ 30
ειδικοί µίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις
στην Επιστήµη και Τεχνολογία της Χηµικής Μη-
χανικής. Από την Ελλάδα έγιναν προφορικές α-
νακοινώσεις από τους καθηγητές Γ.  Σαραβάκο,
Τ.  Μοροπούλου και Ζ.  Μαρούλη (ΕΜΠ)  και από
τους καθηγητές Ι.  Βασάλο  και Κ.  Κυπαρισσίδη
(ΑΠΘ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Νοµπελί-
στας καθηγητής J.-Μ.  Lehn  (Strasbourg, F) ανα-
φέρθηκε στη σηµασία της Υπερµοριακής και
Μοριακής Επιστήµης στην παραγωγή νέων χρή-
σιµων προϊόντων της Φαρµακευτικής, Βιοτεχνο-
λογίας, και Νανοτεχνολογίας. Ο Ο.  Sparrow
(Challenge Forum, UΚ) µίλησε για τις µελλοντι-

κές αλλαγές στην έννοια της «Χηµικής Βιοµη-
χανίας», λόγω των σηµαντικών εξελίξεων στην
Τεχνολογία, τους Κανονισµούς και την Οικονο-
µία (αγορές, εργατικά). Ο καθηγητής Ε.  Cussler
(Μinnesota, USΑ) αναφέρθηκε στην αναπτυσσό-
µενη περιοχή έρευνας και εφαρµογών Χηµικής
Μηχανικής στην Ανάπτυξη Προϊόντων, που συ-
µπληρώνει την Ανάπτυξη των ∆ιεργασιών. Ο D.
Νoble (Οxford, UΚ) αναφέρθηκε στις εφαρµογές
της µοντελοποίησης της Χηµικής Μηχανικής
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία σε επίπεδο µορίων
και πολυπλόκων σωµατικών οργάνων και ο J.
Αguilera  (Santiago, Chile) ανέπτυξε τις προόδους
της Επιστήµης των Υλικών Τροφίµων και τη ση-
µασία των µηχανικών διεργασιών στη δοµή και
την ποιότητα των τροφίµων. Ο Γρ.  Στεφανόπου-
λος (ΜΙΤ) µίλησε για τις προόδους στη Μηχανι-
κή Μεταβολισµού των βιοχηµικών και ενζυµι-
κών αντιδράσεων µε εφαρµογές στη Βιοτεχνο-
λογία. Τέλος, ο Η.Μ.  Steinhagen  (German

Αerospace Center) αναφέρθηκε στη σηµασία των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε µία σταθερή
Ενεργειακή Οικονοµία.
Το επόµενο διεθνές συνέδριο WCCΕ 8  θα γί-

νει στο Μontreal του Καναδά  το 2009.
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Τον  Ιανουάριο  του  2007 θα πραγµατοποιηθείστο Μόναχο η διεθνής ειδική έκθεση που α-
φορά στον τοµέα της οικοδοµής «ΒΑU 2007», ε-
νώ τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου θα γίνει στο

νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου η διεθνής ει-
δική έκθεση δοµικών µηχανηµάτων και µηχανη-
µάτων οδοποιίας «Βauma 2007».
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι

µπορούν να απευθύνονται στο Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (επίσηµο
αντιπρόσωπο του εκθεσιακού οργανισµού του
Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο) στα τηλέ-
φωνα: 210-6419.037, 6419.000 και 2310-327.733. Επί-
σης στις ιστοσελίδες: www.bau-muenchen.com

και www.bauma.de
Στο µεταξύ  πραγµατοποιήθηκε στο εκ-

θεσιακό κέντρο του Παρισιού η «ΒΑΤΙΜΑΤ», διε-
θνής έκθεση κατασκευής κτιρίων και δοµικών υ-

λικών (από όπου και η φωτογρα-
φία). Συµµετείχαν σε αυτήν 2.758
εκθέτες, οι οποίοι παρουσίασαν

πάνω από 1.000 καινοτοµίες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η

έκθεση κατηύθυνε την επικοινωνία της προς την
αειφόρο ανάπτυξη και κυρίως έδειξε, µέσα από
τα 26 βραβεία καινοτοµίας και τα 15 τρόπαια de-
sign, τις τεχνικές προσπάθειες και προόδους του
επαγγέλµατος στον κλάδο αυτό».

Εκδηλώσεις που έγιναν: 
- Forum Qualit  et D veloppement Durable, Ποιό-

τητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, διοργανωµένο από

κοινού µε την Αgence Qualit  Construction (Γρα-
φείο Ποιότητα & Κατασκευή) 

- Forum Β timent Ιntelligent, Έξυπνο Κτίριο, που
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Αr-
chitectural Βus. Το ενδιαφέρον προσέλκυσαν ιδι-
αίτερα τα θέµατα «Facades actives multifonction-
nelles», Ενεργοί και Πολύ-λειτουργικές Προσό-
ψεις και το Challenge des Μaisons Ιnnovantes,
Challenge των καινοτοµικών κατοικιών, από την
Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Μονοκατοικιών
(Union Νationale des Constructeurs de Μaisons Ιn-
dividuelles).
Η επιτυχία των εκδηλώσεων -όπως υπογραµ-

µίζεται- οφείλεται, σε µεγάλος µέρος, στην πα-
ρουσία σηµαντικών εµπειρογνωµόνων, µεταξύ
των οποίων ήταν ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Έ-
νωσης Αρχιτεκτόνων (UΙΑ), Ga tan SΙΕW, καθώς
επίσης και οι διευθυντές των διεθνών προγραµ-
µάτων της UΙΑ, αρχιτέκτονες παγκόσµιας φή-
µης, όπως ο Francis Duffy, ο Chris Luebkeman κ.ά.
Για τη λίστα των εκθετών και τα θέµατα που

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να ενηµερωθούν
στο site: www.batimat.com
Η 26η έκδοση της ΒΑΤΙΜΑΤ θα διεξαχθεί από

5  έως  10  Νοεµβρίου  2007.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-
3238.690-790,      Fax: 210-3246.764, e-mail: pro-
mo@otenet.gr
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∆ιεθνείς εκθέσεις   

Το Εργαστήριο Οχηµάτων του ΕΜΠ
διοργανώνει  το 9ο σεµινάριο εκπαίδευσης
συµβούλων ασφαλούς οδικής -  σιδηροδροµι-

κής µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων.
Κατάθεση δικαιολογητικών έως 4  Ιανουαρίου
2006.
Για περισσότερες πληροφορίες (καθηµερι-
νά 10 π.µ. - 12 µ.µ.) στα τηλ.: 210-7721.541 /
2387 2018, fax: 210-7721.517, e-mail: d-
bkoulva@mail.ntua.gr
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