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Το ΤΕΕ είναι ο µοναδικός φορέας που θα συµµε-
τέχει µε εµπειρογνώµονά του στις επιτροπές

που θα καθορίσουν τους κανόνες εφαρµογής της
κοινοτικής Οδηγίας «Ιnspire», ενώ θα είναι ένας α-
πό τους δέκα ελληνικούς φορείς που θα παρακο-
λουθούν την υλοποίηση της συγκεκριµένης δρά-
σης. 
Η προτεινόµενη Οδηγία βρίσκεται στο στάδιο

της νοµοθετικής διαβούλευσης, όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συζητά µε το Συµβούλιο και το Κοινοβού-
λιο για την τελική µορφή της. Η «Ιnspire» αναµένε-
ται να υιοθετηθεί περίπου στις αρχές του 2007 και
έχει ως στόχο, η χωρική πληροφορία να καταστεί
άµεσα διαθέσιµη και αξιοποιήσιµη σε επίπεδο τόσο
εθνικής, όσο και κοινοτικής πολιτικής και να επιτρα-
πεί η πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία αυτή. 

Η «Ιnspire» δεν δροµολογεί ένα εκτεταµένο
πρόγραµµα συλλογής νέων χωρικών δεδοµένων
στα κράτη - µέλη. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστο-
ποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των δεδοµέ-
νων που διατίθενται ήδη, µέσω της τεκµηρίωσής
τους, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν
στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, στην αύ-
ξηση της διαλειτουργικότητάς τους και της αντιµε-
τώπισης των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η
χρήση τους. Η Οδηγία θα προλειάνει το έδαφος
για τη σταδιακή εναρµόνιση των χωρικών δεδοµέ-
νων στα κράτη - µέλη.
Το χρονοδιάγραµµα της «Ιnspire» αποτελείται

από 3 φάσεις. Την προπαρασκευαστική (2005-2006),
τη µεταβατική (2007-2008) και τη φάση εφαρµογής
(2009-2013). Σε όλες τις φάσεις η χρήση της δια-

βούλευσης θα συνοδεύεται από τη συµµετοχή ό-
λων των ενδιαφερόµενων φορέων. 
Η οδηγία περιλαµβάνει τρία χωριστά παραρτή-

µατα για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές προθε-
σµίες για την εφαρµογή των απαιτήσεών της και
διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας για την εναρ-
µόνιση. Η προθεσµία για την υλοποίηση και των
τριών παραρτηµάτων είναι το τέλος του 2009. 
Οι κυρίως επωφελούµενοι από την πρόταση αυ-

τή θα είναι όσοι συµµετέχουν στη χάραξη, εφαρµο-
γή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
-σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πρόκει-
ται για τις δηµόσιες αρχές, τους νοµοθέτες, τους
πολίτες και τις οργανώσεις τους. Ωστόσο, αναµένε-
ται να επωφεληθούν και άλλες οµάδες χρηστών,
όπως ο ιδιωτικός τοµέας, τα πανεπιστήµια, οι ερευ-
νητές και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες
http://Ιnspire.jrc.it
Θωµάς Χατζηχρήστος (Επιµελητής της Ειδικής
Επιστηµονικής Επιτροπής του ΤΕΕ για τα «Γεω-
γραφικά Συστήµατα Πληροφοριών» και µέλος
της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Ελλάδας για
τη δράση «Ιnspire»).

Σ υνέδριο µε θέµα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και
δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας»

πραγµατοποιείται στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυµα Ε-
ρευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Η εκδήλωση
διοργανώνεται από το υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων (Ειδική Γραµµατεία Βι-
βλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτη-
λεόρασης), τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, σε

συνεργασία µε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Κέ-
ντρο Βιβλίου, τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιο-
κτησίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. 
Οι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

• Βιβλιοθήκες, πνευµατική ιδιοκτησία και δι-
καίωµα προσωπικότητας 

• Αρχεία, Βιβλιοθήκες - Κινητές Βιβλιοθήκες
και εκπαίδευση

• Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, πνευµα-

τική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες 
• Προσωπικά δεδοµένα και δικαίωµα πληρο-

φόρησης
• ∆ιαχείριση δικαιωµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα: http://www.eae.org.gr/-
congress/home.html.
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∆ιεθνές συνέδριο για τα απόβλητα

ΗΕλληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσι-µων Πηγών Ενέργειας, διοργανώνει -στις 3  και  4  Φεβρουαρίου  2006  στο Ίδρυµα Ευγενίδου (νέο
Ψηφιακό Πλανητάριο)- το 2o  διεθνές συνέδριο µε θέµα: «Απόβλητα - Ώρα µηδέν».
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 54 επιστηµονικές εργασίες, ενώ κεντρικός οµιλητής θα είναι ο

Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης   κ. Σταύρος ∆ήµας. Ταυτόχρονα θα διεξαχθούν
τρεις συζητήσεις:

•Το πρόβληµα  της διαχείρισης των απορριµµάτων της  Αττικής
• Συµπράξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση αποβλήτων
•Τέσσερα έτη από την ψήφιση του Νόµου για την ανακύκλωση (2939/01).
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Η χωρική πληροφορία στην Ευρώπη     

Για την  κοινωνία της πληροφορίας

Κοπή πίτας

Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων προσκαλείτα µέλη και τους φίλους του στην κοπή της πίτας
του, που θα γίνει την Τετάρτη  8  Φεβρουαρίου  2006,
ώρα 7.30 µ.µ. στη νέα διεύθυνσή του, Ασωµάτων και
Ψαροµηλίγκου 21, Αθήνα (στάση Ηλεκτρικού του Θη-
σείου).



Σ την προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών
ηλεκτροκινούµενων συστηµάτων στην ελ-

ληνική αγορά στοχεύει η ηµερίδα που διοργα-
νώνει το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία
µε το ελληνικό παράρτη-
µα της ΑSΗRΑΕ (Αmerican
Society for Ηeating Refrig-
erating and Αir Conditioning
Εngineers). Στην επιστηµο-
νική εκδήλωση -που γίνε-
ται στo πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού προγράµµατος
«Ρromotion of Εfficient Εlectric Μotor Systems
(ΡroΜot)» και θα πραγµατοποιηθεί  στο ξενοδο-
χείο «Golden Αge» (Μιχαλακοπούλου 57) στις 5
µ.µ.- θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες εξοικο-
νόµησης ενέργειας και µείωσης του λειτουργι-
κού κόστους, µέσω της επιλογής ενεργειακά α-
ποδοτικών συστηµάτων κινητήρων.
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση

του ΚΑΠΕ, «τεράστια είναι τα οφέλη που µπορούν
να επιφέρουν τα ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτρο-
κινούµενα συστήµατα στη βιοµηχανία αλλά και
στον κτιριακό τοµέα στην Ευρώπη, καθώς η εξοι-

κονόµηση ενέργειας που
εξασφαλίζουν κυµαίνεται
από 10%-50% και η αντί-
στοιχη εξοικονόµηση
χρηµάτων υπολογίζεται
ότι υπερβαίνει τα 20 δι-
σεκατοµµύρια ευρώ».
Κατά τη διάρκεια της

ηµερίδας θα παρουσια-
στεί το εργαλείο ανάλυσης και λήψης αποφάσε-
ων «ΡroΜot» (βλ. www.eu-promot.org) που σκο-
πό έχει να βοηθήσει τον χρήστη να διερευνήσει
τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας από
την επιλογή των ενεργειακά αποδοτικών συ-
στηµάτων. Το εργαλείο βρίσκεται στην τελική
φάση ανάπτυξής του. Έχει σχεδιαστεί για χρή-
στες µε βασικές τεχνικές γνώσεις και εξετάζει 4

κατηγορίες συστηµάτων:
• Ηλεκτροκινητήρες • Συστήµατα µεγάλων α-

ντλιών θερµότητας  - (chillers-ΗVΑC) • Συστήµα-
τα Συµπιεσµένου Αέρα  • Αντλίες νερού
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους

του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται σε θέµατα αγοράς, σχεδιασµού,
εγκατάστασης και ενεργειακής επιθεώρησης
Η/Μ εγκαταστάσεων στον κτιριακό και βιοµηχα-
νικό τοµέα.
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ
(κα Ι. ∆ουνάκη) στο τηλέφωνο: 210-6603.212,
φαξ: 210-6603.301-2,  e-mail: dounaki@cres.gr
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∆ ιήµερη επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα
«Αντισεισµικές επεµβάσεις σε µνηµεία και

ιστορικούς οικισµούς» διοργανώνουν, στο ξενο-
δοχείο «Εσπέρια» (Σταδίου 22)- ο Οργανισµός
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο-
ΑΣΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και

Πρόγνωσης των Σεισµών (ΕΚΠΠΣ).
Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: 
• Ενόργανη καταγραφή  (Μonitoring), ενιαία

τεκµηρίωση και ολιστική θεώρηση των µνηµείων
• Εκλογή της σεισµικής δράσης σχεδιασµού

επεµβάσεων µνηµείων και ιστορικών οικισµών
• Ανάλυση και διαστασιολόγηση για την απο-

τίµηση της φέρουσας ικανότητας του υπάρχο-
ντος µνηµείου και σχεδιασµός επεµβάσεων

• Επιλογή βέλτιστης τεχνικής λύσης για την
επέµβαση (µε παραδοσιακές ή και µε σύγχρο-
νες µεθόδους)

• Κανονιστικά πλαίσια επί του θέµατος - Πα-
ρουσίαση ισχυόντων ρυθµιστικών κειµένων -
Προτάσεις διαδικασιών.
Όπως άλλωστε τονίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση, «έµφαση θα δοθεί  στη στενή αλληλε-
ξάρτηση των φάσεων του σχεδιασµού των αντι-
σεισµικών επεµβάσεων, έτσι ώστε να ανακαλύ-
ψουν συστάσεις για τις διαδικασίες, τα κριτήρια

και τον έλεγχο των σχετικών µελετών».
Στη διηµερίδα θα µιλήσουν διακεκριµένοι Έλ-

ληνες και ξένοι επιστήµονες. Πρόεδρος της επι-
στηµονικής επιτροπής είναι ο κ. Τάσιος Θεοδό-
σης, αντιπρόεδρος ο κ. Μακρόπουλος Κων/νος
και µέλη οι κ.κ.: Βαγγελάτου Ολυµπία, Βιντζηλαί-
ου Έλλη, Βλάχος Γιάννης, Ζάµπας Κων/νος, Κα-
ρύδης Παναγιώτης, Κορρές Μανόλης, Μιλτιάδου
Ανδρονίκη, Μπαξεβάνη Εύη, Ντούµας Χρήστος,
Σπυράκος Κων/νος, Στυλιανίδης Κοσµάς, Τουλιά-
τος Παναγιώτης, Χανδακάς Βασίλης, Χαρκιολά-
κης Νίκος, Χρηστάρας Βασίλης, Dominigue Μel-

liez, James Whitley, Ciorgio Μacchi, Jean Ρierre

Μassue και Joao Αzevedo. Πρόεδρος της οργα-

νωτικής επιτροπής είναι ο κ. Παπαδόπουλος Νι-

κήτας, αντιπρόεδρος η κα Χατζηανδρέου Στέλλα

και µέλη οι κ.κ. Πέλλη Λίντα, Σµαριανάκη Αργυ-

ρώ, Κόγια Κλεοπάτρα και Τζώρτζος Γρηγόρης.

Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης θα

βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ:

www.oasp.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε

την εκδήλωση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να α-

πευθυνθούν στο τηλέφωνο του ΟΑΣΠ (210-

6728.000) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: in-

fo@oasp.gr
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Αντισεισµικές επεµβάσεις σε µνηµεία
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Ηλεκτροκινούµενα συστήµατα ενέργειας

Το 12ο φοιτητικό συνέδριο µε τίτλο «Επι-σκευές κατασκευών - 2006», διοργανώνεται
στο Πανεπιστήµιο Πατρών  στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής δραστηριότητας των µαθηµάτων
«Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από

Οπλισµένο Σκυρόδεµα» και «Ανασχεδιασµός
Υφιστάµενων Κατασκευών», που διδάσκονται
στο Ε΄ έτος σπουδών και στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανι-
κών.
Οι τίτλοι των εργασιών που θα παρουσια-

στούν στο συνέδριο έχουν αναρτηθεί στην ι-
στοσελίδα: www.episkeves.civil.upatras.gr

Όσοι επιθυµούν περισσότερες πληροφο-
ρίες, µπορούν να απευθυνθούν στους υπευ-
θύνους για τη διοργάνωση: κα Ν. Καρέλα
και κ. Α. Λαµπρόπουλο, πολιτικούς µηχανι-
κούς (τηλ. 2610-996.539, fax: 2610-996.575, e-
mail: s.dritsos@civil.upatras.gr) ή στους φοι-
τητές  Μ. Κυθραιώτη, Θ. Μορέλλα και Χ. Πε-
τρόπουλο (kymatistis@yahoo.gr), καθώς και
στον διδάσκοντα των µαθηµάτων, αν. καθη-
γητή Στ. ∆ρίτσο, (dritsos@upatras.gr).
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Επισκευές κατασκευών - 2006


