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Ηµερίδα µε θέµα τη «Βελτίωση της Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας στον τοµέα των Κτι-

ρίων» διοργανώνει  το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που αποτελεί το Ε-
θνικό Σηµείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα GreenΒuilding στη χώρα µας. 
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα παρου-

σιαστούν οι δυνατότητες βελτίωσης του σχε-
διασµού και µείωσης του ενεργειακού κό-
στους, στα κτίρια του τριτογενούς τοµέα, ενώ
θα αναλυθούν τα οφέλη εγγραφής στο συγκε-
κριµένο πρόγραµµα και θα παρουσιαστεί και

θα συζητηθεί η Κοινοτική Οδηγία για την Ε-
νεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, «η ο-
ποία έχει τεθεί σε εφαρµογή στην Ευρώπη, α-
πό τις 4/1/06 και για την οποία η χώρα µας, ό-

πως και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχουν ζητήσει αναβολή της ηµεροµηνίας
εφαρµογής και επιδίδονται σε προσπάθεια
δηµιουργίας µηχανισµών εφαρµογής και ε-
ναρµόνισης του θεσµικού πλαισίου», όπως α-

ναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε µηχανικούς,

κατασκευαστές, καθώς και εκπροσώπους και
στελέχη ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων οι ο-
ποίοι δραστηριοποιούνται σε θέµατα σχεδια-
σµού και κατασκευής κτιρίων του τριτογενούς
τοµέα.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
ΚΑΠΕ, κα Ι. ∆ουνάκη, τηλ. 210-6603.212,
φαξ: 210-6603.302, 
e-mail: dounaki@cres.gr

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων

Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση

Το 4ο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρεί-ας Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών θα
πραγµατοποιηθεί µε θέµα «Ηλεκτρονική  διακυβέρ-
νηση:  Ο  ρόλος  των  ΓΠΣ». Οι βασικές συνεδρίες θα
αφορούν: • e-Government - Κτηµατολόγιο  - Εφαρ-
µογές e-Government: Μεταφορές  (Παράλληλη συνε-
δρίαση) - e-Governance - Σχεδιασµός του Χώρου  -

e-Governance και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Παράλληλη
συνεδρίαση) - Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων • e-Gov-
ernment και Τοπική Αυτοδιοίκηση  - Εφαρµογές στο
∆ιαδίκτυο - Περιβάλλον. 
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε στρογγυλό τρα-

πέζι, που θα έχει ως θέµα: «e-Governance στην Ελ-
λάδα». Το κόστος συµµετοχής για τα µέλη ανέρχε-
ται στα 20 ευρώ, για τα µη µέλη 30 ευρώ, ενώ για
τους φοιτητές 10 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.hellasgis.gr ή στο e-mail: hellasgi@otenet.gr

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου(Μεγάλο Αρσενάλι, Παλιό Λιµάνι Χα-
νίων) στο πλαίσιο του κύκλου «Γεγονότα
Αρχιτεκτονικής», φιλοξενεί την έκθεση

«Φως και
Αρχιτε-
κτονική». 
Την έκ-

θεση
φέρνουν στην Ελλάδα, αφού πρώτα είχε
ταξιδέψει στην Κίνα το 2005, το ΚΑΜ, σε
συνδιοργάνωση µε το Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών και τη Γαλλική Πρεσβεία. Η έκθε-
ση πραγµατοποιήθηκε από τη Γαλλική Ε-
ταιρεία Πολιτιστικής ∆ράσης (ΑFΑΑ)/Υ-
πουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο
Πολιτισµού και Επικοινωνιών της Γαλλίας,

∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστι-
κής Κληρονοµιάς, µε τη συνδροµή της
Γαλλικής Εταιρείας Ηλεκτρισµού. 

«Οι Γάλλοι αρχιτέκτονες που ασχολού-
νται µε το φωτισµό, εδώ και µερικά χρό-
νια έχουν εφαρµόσει τις δηµιουργίες
τους στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Αυτή
η φωτογραφική διαδροµή, οι κύριοι ε-
µπνευστές της οποίας είναι ο Ρierre
Βourdis  και ο Χavier  Τestelin,  σκηνοθετεί
τη νέα νυχτερινή ταυτότητα του αστικού
τοπίου µε τις νεωτερικές πλευρές της» ε-
πισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 28210-40.201 και 40.101 (καθηµε-
ρινά 12:00 - 15:00).
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Τ ο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Σχε-
διασµός, Οργάνωση και ∆ιαχείριση Συστηµάτων

Μεταφορών» των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών
και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Ινστι-
τούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  -σε συνεργασία µε την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την «Αegean
Αirlines»- διοργανώνει  ηµερίδα µε θέµα «Το  Πλαί-
σιο  Λειτουργίας  και  οι  Προοπτικές  στις  Αεροπορικές
Μεταφορές  στην  Ελλάδα».
Τα θέµατα που θα αναλυθούν είναι: 
- Το σηµερινό πλαίσιο σχεδιασµού - ανάπτυξης υ-

ποδοµών παρακολούθησης της λειτουργίας του συ-
στήµατος των αεροµεταφορών στην Ελλάδα - Το
σηµερινό πλαίσιο λειτουργίας και το διαφαινόµενο
µέλλον των ευρωπαϊκών αεροµεταφορών - Το σύ-
στηµα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας: Βασικές

έννοιες και χαρακτηριστικά, σηµερινή κατάσταση
και προοπτικές για την Ελλάδα - Ευρωπαϊκό και ελ-
ληνικό θεσµικό πλαίσιο αεροµεταφορών. Εφαρµογή,
αποκλίσεις και επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία
- Σύγχρονες εµπορικές συµφωνίες στις αεροπορι-
κές µεταφορές - Οι υπηρεσίες αεροπορικών µετα-

φορών χαµηλού κόστους: Θέµατα βιωσιµότητας και
ποιότητας εξυπηρέτησης - Οργάνωση και λειτουρ-
γία των ελληνικών αεροδροµίων.
Για δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι

µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Με-
ταπτυχιακού Προγράµµατος (κα Κική Ροδίτου τηλ.:
2310-995.580, 995.732, φαξ: 2310-995.789). 
Για περισσότερες πληροφορίες στο site: //her-
mes.civil.auth.gr/pgtransport

Αεροπορικές µεταφορές στην Ελλάδα

Ηµερίδα  /  Θεσσαλονίκη,    8  Μαίου  2006

4  &  5  Μαίου  2006

Έκθεση  /  19  Απριλίου  -  21  Μαίου  2006

Οι Μηχανικοί αντισφαιριστές

Σ την ετήσια Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθείστις εγκαταστάσεις τένις του Αττικού Οµίλου Αντι-
σφαίρισης Φιλοθέης (∆άφνης και Καλλιγά, Φιλοθέη)
καλούνται τα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αντι-
σφαίρισης Μηχανικών την Πέµπτη  27  Απριλίου  2006,
ώρα 19:00 µ.µ. µε θέµατα: 1) Απολογισµός πεπραγµέ-
νων του απερχόµενου ∆.Σ  2) Έγκριση πεπραγµένων
3) ∆ιάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση µη απαρτίας
η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί οριστικά στις
2  Μαίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
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