
ΗΕλληνική Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφο-µηχανικής και Θεµελιώσεων καλεί τα µέλη
της σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει
στις 7-5-2006 και ώρα 11:00 π.µ. στην Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών -
ΕΜΠ Ζωγράφου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η

Γ. Σ. θα επαναληφθεί 27-5-2006 και ώρα 11:00
στην ίδια αίθου-
σα. 
Σε περίπτωση

που και πάλι δεν
επιτευχθεί α-
παρτία, η Γενική

Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί  Παρασκευή  16-
6-22006 και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο µε οποιον-
δήποτε αριθµό παρόντων ταµειακώς εντάξει µε-
λών, σύµφωνα µε το Καταστατικό (άρθρο 7).
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι:
1. Απολογισµός πεπραγµένων της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής από την τελευταία Γενική Συνέ-
λευση της 24.5.2005

2. Οικονοµικός απολογισµός οικονοµικού έ-
τους 2005

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγµένων και οικονοµικού α-

πολογισµού και απαλλαγή της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής από κάθε ευθύνη

5. Έγκριση Τροποποιήσεων του Καταστατι-
κού
Ενηµέρωση - ∆ιάφορα Θέµατα
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Τ ο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου διοργα-νώνει στα γραφεία του (Μεγάλο Αρσενάλι,
Παλιό Λιµάνι Χανίων) τριήµερο σεµινάριο τεχνη-
τού φωτισµού. Βασικό θέµα του σεµιναρίου -την
επιµέλεια του οποίου έχει ο αρχιτέκτονας κ.
Γιώργος Φατσέας- είναι ο τρόπος µε τον οποίο το
φως (φυσικό είτε τεχνητό) αποτελεί εγγενές υλι-

κό στην παλέτα των δοµικών στοιχείων που χρη-
σιµοποιούν βραβευµένοι νέοι αρχιτέκτονες στη
δηµιουργία των κατασκευών τους.
Οι οµάδες των αρχιτεκτόνων που συµµετέ-

χουν σ’ αυτό είναι οι παρακάτω:
1. Χρήστος  ∆εληγιάννης,  Παρουσίαση Προσω-

πικού Έργου - Η Σχέση του µε το Φως
2. ∆ηµήτρης  Κακούρος,  Το φως ως στοιχείο α-

νάδειξης της κεντρικής συνθετικής ιδέας.
Μαρία  Ξύδα, Τεχνητός φωτισµός των διατηρη-

τέων οικιστικών συνόλων Μαστιχοχωρίων, Κά-
µπου και Ανάβατου.

3. Χριστίνα  Λουκοπούλου,  Ηρώ  Μπερτάκη,  Κω-
στής  Πανηγύρης, Το πορώδες - Παρουσίαση έρ-
γων 1996-2006

4. Βασίλης  Μπασκόζος,  ∆αρεία  Τσαγκαράκη,
Παρουσίαση προσωπικού έργου - Σκέψεις για το
φως και το χρώµα

5.  Ρένα  Σακελλαρίδου,  Μόρφω  Παπανικολάου,
Η περιπέτεια του χώρου και το φως

6. Νικόλας  Τραβασάρος,  Παρουσίαση Προσωπι-
κού Έργου - Η Σχέση του µε το Φως

7. Νίκος    Γεωργιάδης,  Κώστας  Κακογιάννης,
Παναγιώτα  Μαµαλάκη,  Βάιος  Ζητωνούλης, Η
Μορφή του Φωτός

8. Αλέξανδρος  Βαίτσος,  Carlos  Loperena,  Έλε-
να  Ζαµπέλη,  Κyle  James  Gudsell,  Εξερευνώντας
την Αίσθηση του Φωτός: Μία συλλογή οπτικών α-
ναφορών. (Sensing Light: Α collection of visual refer-
ences)

9. Ρ2en  architects,  Πάνος  Νικολαίδης,  Έρρικα
Προτέστου,  Περί µιας επιφανειακής αρχιτεκτονι-
κής, «Skin-deep» architecture.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις

των: Roger Νarboni και Χavier Τestelin (προσκεκλη-
µένοι του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και της
Γαλλικής Πρεσβείας), εκπροσώπων των χορηγών
για τις τελευταίες καινοτοµίες των εταιρειών
τους και του κ. Γεώργιου Φατσέα µε θέµα «Φως».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
σεµινάριο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να επι-
κοινωνούν µε την Νίνα Παπαδουλάκη  στα τηλ.
28210- 40.201 και 40.101, καθηµερινά 12:00 - 15:00.

Εκδήλωση για τον τεχνητό φωτισµό   

Ξ εκίνησε η λειτουργία του «Spitia.gr», ενός
ηλεκτρονικού περιοδικού αφιερωµένου στο

χώρο της µελέτης, της κατασκευής και της αγο-
ράς ακινήτων. Όπως αναφέρεται σε σχετική α-
νακοίνωση, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα

οικολογικής δόµησης, εξοικονόµησης ενέργειας
και βιώσιµης ανάπτυξης. 
Το ηλεκτρονικό περιοδικό απευθύνεται σε µε-

λετητές, κατασκευαστές, τεχνίτες και προµηθευ-
τές οικοδοµικών υλικών, όπως επίσης σε φοιτη-
τές και σπουδαστές σχετικών ειδικοτήτων, κα-
θώς και απλούς ιδιώτες που αναζητούν εργασία,
πληροφόρηση και επαγγελµατίες στο χώρο της
οικοδοµής. 

19  -  21  Μαίου  2006

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

Χώρος για την πόλη

Σ το πλαίσιο του 4ου Ευρωπαϊκού ΚοινωνικούΦόρουµ, που θα γίνει 4-7 Μάη στο πρώην ∆υτι-
κό Αεροδρόµιο στο Ελληνικό, θα λειτουργήσει έ-
νας ειδικός «χώρος για την πόλη», στον οποίο θα
συµµετέχουν διεθνή δίκτυα ερευνητών και ακτιβι-
στών σε θέµατα πόλης, τοπικές κινήσεις πολιτών
από την Ελλάδα και χώρες της ΕΕ, της Ανατολικής
Ευρώπης και των Βαλκανίων, αυτοδιοικητικά σχή-
µατα κλπ. Ανάµεσα στ’ άλλα θα πραγµατοποιη-
θούν:
- Τέσσερα διευρωπαϊκά «σεµινάρια» σχετικά µε
την ιδιωτική κερδοσκοπία στην αστική γη, την έλ-
λειψη στέγης, τις κατεδαφίσεις και εξώσεις, τον
κοινωνικό αποκλεισµό στις πόλεις, τους τοπικούς
δηµοκρατικούς θεσµούς και µηχανισµούς συµµε-
τοχής, τον ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο των ευρω-
παϊκών πόλεων, τη διεθνή δικτύωση των αστικών
κινηµάτων, κ.ά.
- ∆ύο ενηµερωτικές συναντήσεις ελληνικού ενδια-
φέροντος όπου τοπικές κινήσεις από διάφορες

πόλεις της Ελλάδας, έρχονται σε επαφή, παρου-
σιάζουν τους πρόσφατους κοινωνικούς αγώνες
για την πόλη, τα κατά τόπους ανοιχτά ζητήµατα
και τις τοπικές αντιστάσεις, τις δηµιουργικές προ-
τάσεις τους για τις γειτονιές.
- Προβολές ντοκιµαντέρ και σχετικές συζητήσεις /
έκθεση ενηµερωτικών ταµπλό τοπικών κινήσεων /
παρουσιάσεις φωτογραφικού υλικού και ντοκουµέ-
ντων, έντυπα υλικά κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://athens.fse-esf.org/

Σεµινάριο

∆ ιήµερο σεµινάριο µε θέµα  «Σχεδιάζοντας
και προγραµµατίζοντας επιτυχή διαχείριση

έργων» διοργανώνει στην Αθήνα (24  και  25  Μαίου
2006),  η «ΤenStep Greece» (www.tenstep.gr), σε συ-
νεργασία µε την UniCon.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κα Α.
Κάρλου  στο τηλέφωνο: 210- 6120.679 ή στο  e-
mail: info@unicon.gr

Ηλεκτρονικό
περιοδικό

Γενική 
Συνέλευση
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Τ ο 1ο συνέδριο αναστηλώσεων διοργανώνειστη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Έρευνας και
Προώθησης της Επιστηµονικής Αναστήλωσης
Μνηµείων (ΕΤΑΠΑΜ). Η επιστηµονική εκδήλωση

θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέατρο «Αλέξαν-
δρος Τσιούµης» (Πτέρυγα Αγρονόµων-Τοπογρά-
φων Μηχανικών) της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ).                               
Την τελευταία ηµέρα προβλέπεται επίσκεψη

σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία της ευ-
ρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 
Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα αναφέρονται

σε µελέτες, έρευνες και εφαρµογές σε µνηµεία

όλων των εποχών (κλασικά, βυζαντινά, νεότερα).
Το κόστος για τη συµµετοχή των συνέδρων

ανέρχεται σε 70 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές σε
40 ευρώ. 
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ: www.etepam.gr  

Τετάρτη  14  -  Σάββατο  17  Ιουνίου  2006

1o  Συνέδριο αναστηλώσεων  

Η µερίδα µε θέµα «Πολεοδοµία και
πολίτες - Η εµπειρία της Νοµαρχίας

Αθηνών» διοργανώνει την Τετάρτη  10  Μαίου
2006  στο ΕΒΕΑ (9.00 - 19.30) η Νοµαρχία
Αθηνών . 
Τα θέµατα που θα αναλυθούν στην επιστη-

µονική εκδήλωση είναι:
- Μεταβίβαση των πολεοδοµικών αρµοδιο-

τήτων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στη Νοµαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση (στόχοι και έργο) 

- Αναδιοργάνωση Πολεοδοµιών - Έργο Νο-
µαρχίας Αθηνών

- Προβλήµατα Πολεοδοµικών Υπηρεσιών
- Η διοικητική διάρθρωση και τα προβλήµα-

τά της (σχέσεις µε ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΥΠΕΣ∆∆Α -
Περιφέρεια - ∆ήµους)

- Πρόταση αναδιάρθρωσης προδιαγραφών
και στόχων των Πολεοδοµιών της Ν.Α. (µηχα-
νοργάνωση, νοµοθεσία, ηλεκτρονική Πολεο-
δοµία, ΙSΟ στη λειτουργία των Πολεοδοµιών) 

- Καταµερισµός ευθυνών Πολεοδοµίας -
µηχανικών και πολιτών - Ελεγκτικοί µηχανι-
σµοί

- Η εµπειρία του ΤΕΕ από τις Πολεοδοµίες
της Νοµαρχίας Αθηνών - Πρόταση συνεργα-
σίας (εισήγηση ΤΕΕ)

- Πολεοδοµική πολιτική και πολεοδοµίες
(εισήγηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων)

- Πολεοδοµία και κοινή γνώµη

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα: 210-6991.270, 271 και 6991.145.

Τ ο 24ο συνέδριό της θα πραγµατοποιήσει
στην Καλαµάτα (ξενοδοχείο «Φιλοξενία»,

τηλ. 27210-23.166) η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Σωµατείων Εργαζοµένων ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΠΟΣΕΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηµέρας -11
Μαίου- θα διοργανωθεί ηµερίδα µε θέµα: «Η  αντι-

σεισµική  προστασία  στην  ελληνική  πραγµατικό-
τητα», στην οποία και θα µιλήσουν διακεκριµένοι
επιστήµονες (ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Κ. Μακρό-
πουλος, οι καθηγητές κ.κ. Π. Καρύδης και Γ. Τσελέ-
ντης, ο σεισµολόγος κ. Μ. Κουρουζίδης κλπ.), εκ-
πρόσωποι αρµόδιων υπηρεσιών (κ. Λεκίδης από
το ΙΤΣΑΚ, κ. Παπαδόπουλος από τον ΟΑΣΠ, κ. Σω-
τηράκου από το ΥΠΕΠΘ, κ. Πολιτόπουλος από την

ΥΑΣ) κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-

νο: 210-6440.873.

Τ o Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Α-
γρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών), σε

συνεργασία µε το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφο-
ρών - Εξοπλισµού - Τουρισµού - Ναυτιλίας και

στο πλαίσιο του  εθνικού ερευνητικού προ-
γράµµατος της Γαλλίας «ΡRΕDΙΤ 3, 2002-2006
», διοργανώνει  την έκτη συνάντηση γαλλοφω-
νίας στην «κοινωνικο-οικονοµική των µεταφο-
ρών» µε θέµα: «Πόλη και µεταφορές».

Η εκδήλωση θα γίνει στην Πολυ-
τεχνειούπολη Ζωγράφου (κτίριο
Βέη).

Οι βασικές θεµατικές ενότητες της επιστηµο-
νικής εκδήλωσης είναι:

- Η επικαιρότητα της έρευνας - Πόλη, Μετα-
φορές και Πολεοδοµία - Εργαλεία για τη λήψη
απόφασης, υποδοµές και πόλη  - Η πόλη, τα ε-
µπορεύµατα και η εφοδιαστική - Οι ανταλλαγές
στην Ανατολική Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Θ. Βλαστός,
αν. καθηγητής ΕΜΠ (210-7722.630, vlastos@sur-
vey.ntua.gr)

10  έως  12  Μαίου  2006

4  και  5  Μαίου  2006

Συνέδριο 
και ηµερίδα  

Πόλη και µεταφορές

Πολεοδοµία 
και πολίτες


