
Ηέντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει τοΤΕΕ σε θέµατα ψηφιακής τεχνολογίας, πα-
ρουσιάσθηκε στην οµώνυµη έκθεση «dte-
Comdex», που έγινε πρόσφατα στο εκθεσιακό
κέντρο ΕΧΡΟ-Αthens. Μέσα από το κοινό περί-
πτερο µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και Πληροφορικής, οι ενδιαφερόµενοι εί-
χαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην Τρά-

πεζα Πληροφοριών
του ΤΕΕ, στην ψη-
φιακή του βιβλιο-
θήκη κ.α. Παράλλη-
λα, διοργανώθηκε
στρογγυλό τραπέζι
µε θέµα «Ένα βήµα
πριν την Ψηφιακή
Στρατηγική» όπου ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι
κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, µέλος της ∆.Ε. ΤΕΕ, υ-
πεύθυνος για θέµατα Πληροφορικής, Μανόλης
Γιαµπουράς, Πρόεδρος ΠΣ∆ΜΗΥΠ, µέλος ΕΕΕ Η-
λεκτρονικών ΤΕΕ, Ιωάννα Σαµπράκου, επιµελή-
τρια της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών του ΤΕΕ, Ανδρέας
Μωραίτης, επιµελητής της Μόνιµης Επιτροπής
ΤΠΕ του ΤΕΕ και Θανάσης Πρίφτης, επιστήµονας
πληροφοριών, ερευνητής. Μετά το τέλος του
στρογγυλού τραπεζιού ακολούθησε συζήτηση
που συντόνισε ο δηµοσιογράφος κ. Γιάννης Ριζό-
πουλος. Στη συζήτηση έλαβαν µέρος µε παρεµ-

βάσεις τους και οι Γενικοί Γραµµατείς της Ελληνι-
κής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορι-
κής (ΕΠΥ) και της Ένωσης Πληροφορικών Ελλά-
δος (ΕΠΕ). 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε

η «κοινή µοίρα» «όλων όσων θητεύουν στο χώ-
ρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-

νιών, όπου η de facto και καθηµερινά βιούµενη
σύγκλιση έχει προ πολλού γεφυρώσει τις επιµέ-
ρους ειδικότητες και επαγγελµατικές διαδροµές.
Κοινά τα περισσότερα προβλήµατα στον εργα-
σιακό χώρο, κοινή η ανάγκη όλων για στέγαση υ-
πό κάποια ισχυρή «οµπρέλα». Και όπως ανακοι-
νώθηκε από τον πρόεδρο του ΠΣ∆ΜΗΥΠ κ. Για-
µπουρά, µέσα στις επόµενες ηµέρες θα απευθυν-
θεί από το σύλλογό του, καθώς και από το ΤΕΕ ε-
πίσηµη πρόσκληση για συνάντηση µε τις άλλες
ενώσεις και από κοινού εξέταση των µελλοντι-
κών προοπτικών.
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Στερέωση και ενίσχυση τοιχοποιιών

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανε-πιστηµίου Πατρών και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτι-
σµού οργανώνουν το 1ο Εργαστήριο Τεχνικών
Στερέωσης Ιστορικών Κτιρίων µε θέµα: «Στερέ-
ωση και Ενίσχυση Τοι-
χοποιιών». Το εργαστή-
ριο θα πραγµατοποιη-
θεί στους χώρους του Πανεπιστηµίου και απευ-
θύνεται σε αρχιτέκτονες, µηχανικούς, αρχαιολό-
γους, και τεχνίτες µε αποδεδειγµένη εµπειρία
στις αποκαταστάσεις, καθώς και µεταπτυχια-
κούς και προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ε-
νασχόληση µε το αντικείµενο. Σκοπός του είναι
η εµβάθυνση σε θέµατα τεχνικών στερέωσης
και, πέραν των σεµιναριακών µαθηµάτων, θα δο-

θεί έµφαση σε πρακτικές εφαρµογές (κονιάµα-
τα, ενέµατα, ελκυστήρες, κλπ.) που θα πραγµα-
τοποιηθούν εργαστηριακά και σε ιστορικά κτίρια
κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε αυτά.
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι του εργαστηρίου εί-

ναι οι κ.κ. Πέτρος Κου-
φόπουλος και Σταύρος
Μαµαλούκος, επίκουροι

καθηγητές του Πανεπιστηµίου Πατρών και η κα
Ανδρονίκη Μιλτιάδου, προϊσταµένη της ∆ΤΕΑ. Το
κόστος του σεµιναρίου ανέρχεται στα 100 ευρώ
για τους επαγγελµατίες και στα 50 ευρώ για
τους φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail:
anastylosis@upatras.gr Fax: 2610-969.356.

25  -228  Ιανουαρίου  2006

Νέο ∆Σ στο ΙΟΚ

Σ υγκροτήθηκε, µε απόφαση του υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε, κ. Γεωργίου  Σουφλιά, το νέο ∆ι-

οικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Οικονο-
µίας Κατασκευών (ΙΟΚ) για την τριετία 2006-
2008. 
Με τη συγκεκριµένη απόφαση διορίζονται οι

κ.κ.:
1. Βουδικλάρης  Θεόδωρος, πολιτικός µηχανι-

κός, πρόεδρος του ∆Σ. 
2. Αυγερίκος  Γεώργιος,  Αγρονόµος - Τοπο-

γράφος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του ∆Σ. και
µέλη του ∆.Σ./ΙΟΚ οι κ.κ.:

3. Σαββίδης  Κωνσταντίνος,  Πολιτικός Μηχα-
νικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ (µε αναπληρώτρια
την κα Καλδάνη Φωτεινή, Αρχιτέκτονα Μηχανι-
κό) 

4. Μεγαπάνος  Βασίλειος,  εκπρόσωπος του
ΣΕΒ 

5. Ρωµοσιός  Γεώργιος,  Πολιτικός Μηχανικός,
εκπρόσωπος των Πανελλήνιων Εργοληπτικών
Οργανώσεων.
Το ∆Σ του Ινστιτούτου δηλώνει µε ανακοί-

νωσή του ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια
να ανταποκριθεί στο δύσκολο και δυσχερές
έργο που του αναλογεί ώστε να συµβάλει
στην υγιή ανάπτυξη του κατασκευαστικού και
µελετητικού κλάδου και στη βελτίωση της ποι-

Τεχνικό Επιµελητήριο και κυβερνοχώρος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ



Το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέρ-γειας ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνει (στο Ηράκλειο)
διήµερη εκδήλωση σχετικά µε Θέµατα Απελευ-
θερωµένης Αγοράς Ηλεκτρισµού στη Νοτιο-Ανα-
τολική Ευρώπη (DΕΜSΕΕ’06). 
Θεµατικές περιοχές:

1. Ανταγωνισµός και διαχείριση επιχειρηµατικού
κινδύνου
2. Ανταγωνισµός σε µη διασυνδεδεµένα νησιά
που δε χαρακτηρίζονται ως µικροδίκτυα
3. ∆ιαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλε-
κτρισµού
4. ∆ιαχείριση των συστηµάτων µεταφοράς, διανο-
µής
5. ∆ικαιώµατα εκποµπών θερµοκηπίου - αγορά
6. Εκκαθάριση αγοράς, τιµολόγια, κόστος διαµε-
τακόµισης ισχύος

7. Εκπαίδευση - κατάρτιση
8. Ελληνικό και κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο, κώδι-
κες, πρότυπα
9. Ενιαία αγορά ηλεκτρισµού στη Νοτιο-Ανατολική
Ευρώπη

10. Επάρκεια ισχύος
11. Επενδύσεις, έργα υποδοµής ηλεκτρισµού - Πε-
ριφερειακή ανάπτυξη
12. Επικουρικές υπηρεσίες, αξιοπιστία & ασφάλεια
13. Επιπτώσεις απελευθέρωσης στη λειτουργία
του συστήµατος
14. Ιδιώτες παραγωγοί στην αγορά ηλεκτρισµού
15. Κανόνες περιορισµών συµφόρησης -συµπερι-
λαµβανοµένων των διασυνδέσεων

16. Κατανεµηµένη παραγωγή και ΑΠΕ
17. Συµβάσεις
18. Τεχνολογίες πληροφορικής.

Καταληκτικές ηµεροµηνίες:
-23/1/06: Υποβολή περιλήψεων ανακοινώσεων

στο e-mail: epsl@cs.teiher.gr  fax: 2810-259.253
- 3 Φεβρουαρίου 2006:  Κοινοποίηση της πρό-

σκλησης για συµµετοχή
- 6 Φεβρουαρίου 2006:  Ειδοποίηση αποδοχής

των περιλήψεων ανακοινώσεων
- Περίοδος εγγραφών (κανονική, κόστος εγγρα-

φής 90 ευρώ):   Από 6/2/06 έως 28/2/06
- Περίοδος καθυστερηµένων εγγραφών (κό-

στος 100 ευρώ): Από 1/3/06 έως και 22/3/06
3 Μαρτίου 2006:  Κοινοποίηση προγράµµατος

συνεδρίου
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2810-379.701, 2810-
379.738.
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής διοργανώνει, κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα, τις πα-ρακάτω διαλέξεις:
1. 19  Ιανουαρίου  2006:  «Προφορικά κτίσµατα», Α.  Αντονάς
2. 2  Φεβρουαρίου  2006: «ΓΡ405», Α.  Ζαµπίκος
3. 16  Μαρτίου  2006: «∆ηµήτρης Μανίκας - Μελέτες 2 έργα για την Αθήνα 2 Βιέννη», ∆.  Μανίκας
4. 6  Απριλίου  2006:  «Κτίρια και σηµεία», Α.  Κούρκουλας,  Μ.  Κοκκίνου
5. 11  Μαίου  2006:  «Έργο», Ι.  Ζαχαριάδης,  Α.  Σπανοµαρίδης  
Οι διαλέξεις πραγµατοποιούνται στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50) και

αρχίζουν στις 7 µ.µ.

Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-µίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας και το Ελληνικό Τµήµα της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστή-
µης ανέλαβαν τη διοργάνωση του 46ου συνεδρί-

ου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Ε-
πιστήµης (ΕRSΑ), που θα πραγµατοποιηθεί στον
Βόλο. 
Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνω-

ση, πρόκειται για το µεγαλύτερο συνέδριο αστι-
κής και περιφερειακής ανάπτυξης που γίνεται
σε ευρωπαϊκό έδαφος,  στο οποίο παρουσιάζο-
νται περί τις 500 επιστηµονικές εργασίες και
συµµετέχουν περίπου 700 σύνεδροι. Το συνέ-
δριο αυτό έχει παγκόσµια εµβέλεια και αναγνώ-
ριση και διοργανώνεται συνήθως από µια µεγά-

λη πόλη και ένα καταξιωµέ-
νο Πανεπιστηµιακό Τµήµα
στα θέµατα της περιφερεια-
κής και χωρικής ανάπτυξης. 
Στο συγκεκριµένο συνέ-

δριο συµµετέχουν επιστή-
µονες διαφόρων επιστηµο-
νικών ειδικοτήτων -οικονο-
µολόγοι, γεωγράφοι, πολεο-
δόµοι, χωροτάκτες, περι-
βαλλοντολόγοι, πολιτικοί ε-
πιστήµονες κλπ.- και καλύ-
πτουν ένα µεγάλο φάσµα διεπιστηµονικών προ-
σεγγίσεων των επιστηµών του χώρου. 
Κεντρικός θεµατικός άξονας του  συνεδρίου

είναι «∆ιεύρυνση, Νότια Ευρώπη και Μεσόγειος».
Πέρα όµως από αυτόν τον κεντρικό θεµατικό ά-
ξονα υπάρχει ένα µεγάλος αριθµός ειδικότερων
θεµατικών αξόνων που αφορούν σε µια σειρά α-

πό καίρια ζητήµατα θεωρίας
και πολιτικής χωρικής ανά-
πτυξης, όπως, ευρωπαϊκή ο-
λοκλήρωση και συνοχή, δια-
περιφερειακή συνεργασία,
πολιτική περιφερειακής α-
νάπτυξης, χωροθέτηση οι-
κονοµικών δραστηριοτήτων,
µητροπολιτικές περιοχές, α-
στική πολιτική και ανάπτυξη,
διακυβέρνηση και χωρικός
σχεδιασµός, χρήσεις γης,
τουρισµός, καινοτοµία, επι-
χειρηµατικότητα, απασχόλη-
ση κ.ά. 
Γλώσσα του συνεδρίου

είναι η αγγλική. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από
την ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://www.prd.uth.gr/ersa2006/  καθώς και από
τη γραµµατεία του συνεδρίου (κα Ανθή Στα-
πουντζή και κα Εύα Ψαθά)  στα τηλ. 24210-
74.494, 74.328, e-mail: ersa2006@prd.uth.gr
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Συνέδριο αστικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης

30  Αυγούστου  -  3  Σεπτεµβρίου  2006

Νέο ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ

Σ υγκροτήθηκε σε Σώµα και συνεδρίασε το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας

Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), το οποίο
εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση που είχε
πραγµατοποιηθεί στα µέσα ∆εκεµβρίου 2005. 
Η σύνθεση του νέου ∆.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ι. Πρασιανάκης, Αντιπρόεδρος: Μ.

Σφαντζικόπουλος,  Γενικός Γραµµατέας: Γ. Πετρί-
δης, Ταµίας: Π. Ράνος, ∆ηµόσιες Σχέσεις: Κ. Ανα-
στασιάδης, Μέλη: Χ. Χαριτίδης, Α. Γκιόκας

22  και  23  Μαρτίου  2006

∆ιαλέξεις

Απελευθερωµένη Αγορά Ηλεκτρισµού


