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Η Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το

Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής (ΕΛΙΕ) διοργανώ-
νουν ηµερίδα µε θέµα: «Real  Εstate:  ∆υνατότητες
και  Προοπτικές».  Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί
στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου ∆ιοίκησης Ε-
ΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και  θα
καλύψει τα παρακάτω θέµατα:

• Εκπαιδευτικές διαδικασίες στις εκτιµήσεις α-
κινήτων στο Τµήµα ΑΤΜ του ΑΠΘ (Απ.  Αρβανίτης,
καθηγητής Κτηµατολογίου ΑΠΘ).

• Οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις και οι αξίες
της γης (Αγγ.  Σιόλας, Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος,
καθηγητής ΕΜΠ).

• Λογισµικό διαχείρισης ακινήτων & µαζικών ε-
κτιµήσεων (Αν.  Λαµπρόπουλος,  Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός, Υ.∆. ΕΜΠ).

• Η εκτίµηση ιστορικών και διατηρητέων κτι-

ρίων (Χαρ.  Χαραλαµπόπουλος,  ορκωτός εκτιµη-
τής, Πρόεδρος ΕΛΙΕ).

• Παράγοντες επιρροής και διαδικασία επιλο-
γής κατάλληλης θέσης µέσω GΙS (Θ.  Χατζηχρή-
στος,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Εργ. Γεωγρα-
φίας & Περιφερ. Σχεδιασµού ΕΜΠ).

• Οι Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιου-
σίας στην Ελλάδα. Αποτελέσµατα, προοπτικές, α-

παιτούµενες βελτιώσεις (Αρ.  Καρυτινός, αν. Γενι-
κός ∆ιευθυντής ΕFG Εurobank Εrgasias. Επικεφα-
λής στον τοµέα Real Εstate).

• Η χρήση του DCF model για τον υπολογισµό
επενδυτικής αξίας (Π.  Σιβιτανίδης,  Αρχιτέκτων-Οι-
κονοµολόγος, δ/ντής επενδύσεων, Επενδυτική Α-
κινήτων ΚΕ∆).

• Η παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα (Παν.
Ζεντέλης, αν. καθηγητής Κτηµατολογίου και ΣΠΓ,
ΕΜΠ).

• Επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα στην Ελ-
λάδα, αναπτυξιακός νόµος, κίνητρα. Προοπτικές
του τουρισµού (Α.  Ίκκος,  Οικονοµολόγος).

• Τουριστικές αναπτύξεις στην Ελλάδα και ο
ρόλος της ΕΤΑ (Κων.  Ζαχαρόπουλος,  Οικονοµο-
λόγος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΤΑ Α.Ε.).

• Ανάπτυξη και λειτουργία εµπορικών κέντρων
στην Ελλάδα. Επιλογή χώρου, σχεδιασµός, κατα-
σκευή, µίσθωση, διαχείριση. Μισθώµατα, αποδό-
σεις, προοπτικές (Θ.  Χαραγκιώνης, Πολιτικός Μη-
χανικός). 

• Ανάπτυξη επαγγελµατικών κτιρίων στην Αττι-
κή. Επιλογή χώρου, σχεδιασµός, κατασκευή, µί-
σθωση, διαχείριση. Τιµές, ενοίκια και αποδόσεις
κατά περιοχές (Μπ.  Βωβός,  Πολιτικός Μηχανικός).
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής στο e-mail: taslab@central.ntua. gr.

Η αγορά των ακινήτων

Αρχιτεκτονικές
µελέτες 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Roma Μediterranea»
της Ρώµης, όπως µας έγινε γνωστό, διοργα-

νώνει σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτή-
ρα, στην Όστια της Ιταλίας µε θέµα «Η  Ρώµη  και
η  Μεσόγειος». Επ’ ευκαιρία αυτών των εκδηλώσε-
ων θα εκδοθεί ένα ειδικό αναµνηστικό τεύχος
που θα περιλαµβάνει αρχιτεκτονικές µελέτες δια-
µορφώσεως παραλιακών χώρων πόλεων της Με-

σογείου.  Οι Έλληνες αρχιτέκτονες που επιθυ-
µούν να στείλουν έργα τους, µπορούν 
να απευθυνθούν στο Σύλλογο: 
«Roma Μediterranea»:  Via Ferdinando d’Αragona 10
00122 RΟΜΑ Τel.:+39 05 56470790
Fax.:+390556471868, www.romamediterranea.it in-
fo@romamediterranea.it

∆ιάλεξη

Ο καθηγητής έδρας Μallinckrodt  της ιστορίας
της επιστήµης και της  φυσικής του Πανεπι-

στηµίου Ηarvard, ΗΠΑ  Ρeter  Galison, θα µιλήσει
την Πέµπτη  13  Απριλίου  2006  (15.00-17.00) στο
Αµφιθέατρο Πολυµέσων του ΕΜΠ στη Πολυτε-
χνειούπολη   Ζωγράφου µε θέµα: «Εinstein’s
clocks and Ρoincare’s maps».      
Πληροφορίες:  Μάγδα Μανιού:  210- 7721.619 .

Η Εθνική Επιτροπή Φωτισµού διοργανώνει το
συνέδριο Urban Νightscape 2006, υπό την

αιγίδα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και µε τη συµβολή της ∆ιεθνούς Επιτροπής
Φωτισµού (CΙΕ).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

το συνέδριο -που θα πραγµατοποιηθεί στο κέ-
ντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γου-

λανδρή- «θα καλύψει ευρύ φάσµα θεµάτων α-
πό τη φωτορύπανση και την κατασπατάληση ε-
νέργειας για το δηµοτικό φωτισµό έως την α-
ναβάθµιση του νυκτερινού αστικού τοπίου σε
κλίµακα ολόκληρης πόλης πέρα από την ε-
στιασµένη προβολή µνηµείων/ τοποσήµων. Η
πολιτιστική διάσταση των εφαρµογών φωτι-
σµού και των επιπτώσεών του στην τουριστική
ανάπτυξη και τη διαµόρφωση και προώθηση
νυκτερινής αστικής ταυτότητας αποτελούν επι-
πλέον ζητήµατα που θα αναλυθούν από κορυ-
φαίους, διεθνώς αναγνωρισµένους ειδικούς ε-
πιστήµονες». 
Οι Έλληνες µηχανικοί που επιθυµούν να

συµµετέχουν µε εισηγήσεις στο συνέδριο θα
πρέπει να αποστείλουν περιλήψεις των εργα-
σιών τους έως  τις  24  Απριλίου  2006,  σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ι-
στοσελίδα του συνεδρίου: www.urbannights-
cape.com 

Ηµερίδα  /  27  Μαίου  2006

21  -  23  Σεπτεµβρίου  2006

Συνέδριο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Τ o Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.)  -ύ-
στερα από αξιολόγηση που διενήργησε σε ε-

πιχειρήσεις επαλήθευσης εκποµπών αερίων θερ-
µοκηπίου- χορήγησε τις πρώτες διαπιστεύ-
σεις στους παρακάτω φορείς:
ΒURΕΑU VΕRΙΤΑS QUΑLΙΤΥ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟ-
ΝΑL ΗΕLLΑS Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) Α.Ε. - ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -  L-
LΟΥD’S RΕGΙSΤΕR, ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. - Τ V ΑUSΤRΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - Τ V
ΕΛΛΑΣ (Τ V ΝΟRD) Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση η διαπίστευση είναι απαραίτητη προϋπό-

θεση για την αναγνώρισή τους από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, ως ικανών και αρµοδίων να επαληθεύ-
ουν τις εκθέσεις εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,

ενώ τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά διαπί-
στευσης αναγνωρίζονται ως ισότιµα των
εκδιδοµένων από άλλους εθνικούς φο-
ρείς διαπίστευσης, σε ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο, καθώς το Ε.ΣΥ.∆. συµµετέχει

στη σχετική Συµφωνία Αµοιβαίας Αναγνώρισης
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση
(ΕΑ ΜLΑ), για το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45011.

∆ιαπίστευση σε φορείς


