
Η Μεταπτυχιακή Σχολή Αρχιτεκτονικής
Τοπίου του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών, διοργανώνει εκπαι-
δευτικό σεµινάριο στη Φλωρεντία µε επίσκεψη
χαρακτηριστικών έργων πρασίνου και αρχιτε-
κτονικής τοπίου µεταξύ  27  Μαίου  και  3  Ιουνίου
2006.  Το κόστος συµµετοχής θα κυµανθεί περί-

που στα 950 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες στον επιστηµονικό
υπεύθυνο:  Γ.Α. Καραντούνια, καθηγητή ΓΠΑ τηλ.:
6945-800.369 και 210-5294.067 Φαξ: 210-
5294.075/210-8013.980, e-mail:gkarant@aua.gr.

Σεµινάρια µε θέµα «Μέθοδοι-τεχνικές εγκα-
τάστασης και µελέτη διαστασιοποίησης σωλήνων
αερίου Gastite» διοργανώνονται απο την  DΙΜΚΟ,
στις 15  και  στις  17  Μαίου  2006.  
Για σχετικές πληροφορίες στα τηλ.: 210-6724.180
και 6721.108
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Τ ο Εργαστήριο Οδοποιίας του Τµήµατος Πολι-τικών Μηχανικών του ΑΠΘ, σε συνεργασία µε
το ΤRΑC του Πανεπιστηµίου Ulster Αγγλίας και το
CΑΙΤ του Πανεπιστηµίου Μισισιπή USΑ, διοργανώ-
νει  το 4ο διεθνές συνέδριο Ασφαλτικών Μειγµά-
των και Οδοστρωµάτων οδών και αεροδροµίων. 
Σκοπός της επιστηµονικής εκδή-

λωσης -που θα πραγµατοποιηθεί σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονί-
κης- είναι η παρουσίαση νέων τεχνο-
λογιών, τάσεων, προδιαγραφών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο
στο εξωτερικό όσο και
στην Ελλάδα και η α-
νταλλαγή απόψεων και
εµπειριών προς όφελος των ενασχολούµενων µε
την οδοποιία και ειδικότερα τη µελέτη, κατα-
σκευή, συντήρηση και διαχείριση των οδοστρω-
µάτων οδών και αεροδροµίων, καθώς και την πα-
ραγωγή και χρήση υλικών και ασφαλτικών µειγ-
µάτων. 

Οι θεµατικές περιοχές του συνεδρίου είναι: Ά-
σφαλτος, τροποποιηµένη άσφαλτος και ασφαλτι-
κά γαλακτώµατα, αδρανή υλικά ασφαλτικών µειγ-
µάτων, αδρανή υλικά οδοστρωσίας, υλικά έδρα-
σης οδοστρωµάτων, θερµά και ψυχρά ασφαλτο-
µείγµατα, σύγχρονες µέθοδοι και τεχνολογίες

σχεδιασµού και κατασκευής οδο-
στρωµάτων οδών και αεροδροµίων,
συντήρηση και αποκατάσταση οδο-
στρωµάτων, επιφανειακά χαρακτηρι-
στικά οδοστρωµάτων (ολισθηρότητα,
επιπεδότητα, θόρυβος, κλπ.), µη κατα-

στροφικές µέθοδοι κατα-
γραφής κατάστασης και
µηχανικών χαρακτηρι-

στικών οδοστρωµάτων, ανακύκλωση οδοστρωµά-
των και εναλλακτικά υλικά οδοποιίας, χρήση γε-
ωυφασµάτων και ασφαλτοϋφασµάτων, συστήµα-
τα διαχείρισης και λειτουργίας οδοστρωµάτων
και οδικών δικτύων, ασφάλεια εργαζοµένων και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξοπλισµός οδού,

υλικά διαγράµµισης και οδική ασφάλεια, προδια-
γραφές και εναρµόνιση ευρωπαϊκών προδιαγρα-
φών (CΕΝ).
Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή περι-

λήψεων είναι η 7η  Ιουλίου  2006.  
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ι-
στοσελίδα του συνεδρίου: www.civil.auth.gr/ 4i-
confbmp, µέσω e-mail: 4iconfbmp@civil. auth.gr,
ή από τη Γραµµατεία του συνεδρίου στο Εργα-
στήριο Οδοποιίας του ΑΠΘ, τηλ. 2310-995.826. 

∆ιεθνές συνέδριο

19  και  20  Απριλίου  2007

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

Πρωτάθληµα
Τένις Μηχανικών

Η Πανελλήνια Ένωση Αντισφαίρισης Μηχανι-
κών προκηρύσσει το 14ο Πανελλήνιο Πρω-

τάθληµα Τένις Μηχανικών Ανδρών και Γυναικών
µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΖΗΣ», το ο-
ποίο θα διεξαχθεί από  19  έως  28  Μαίου  2006
στις εγκαταστάσεις  ΑΟΑ Φιλοθέης που βρί-

σκεται στην οδό ∆άφνης
και Καλλιγά στη  Φιλο-
θέη, τηλ.: 210-
6812.557.
Θα διεξαχθούν τα

εξής αγωνίσµατα:  
1. Απλό Ανδρών, ηλι-

κίας µέχρι  και 44 ετών
(γεννηθέντες το 1962 και µετά) 2. Απλό Αν-
δρών, από 45 ετών έως 54 ετών (γεννηθέντες
από το 1952 έως το 1961). 3. Απλό Ανδρών, ηλι-
κίας 55 και άνω (γεννηθέντες µέχρι και το
1951). 4. Απλό Γυναικών 5. ∆ιπλό Ανδρών
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται στη
γραµµατεία του ΑΟΑ Φιλοθέης στα τηλέφω-
να 210-6812.557 ή στο  Fax 210-6817.693, κινη-
τό 6944-550332 και e-mail ergoter@otenet.gr
µέχρι 17.05.2006 και ώρα 4.00 µ.µ.
Υπεύθυνος Γραµµατείας κ. Γιώργος Σαββίδης
(τηλ. 6974-074.645). 

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντι-σεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) διοργανώνει τις
παρακάτω διαλέξεις: 

Τετάρτη  17  Μαίου  2006  (12:00)  «Εµπειρίες α-
πό την κατασκευή σηράγγων σε δύσκολες γεω-
λογικές συνθήκες: Ειδική αναφορά σε ελληνικές
καταστάσεις».  Οµιλητής: κ. Μαρίνος  Γ.  Παύλος,
καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών, ΕΜΠ

Τετάρτη  21  Ιουνίου  2006  (12:00)  «Ενοργανώ-
σεις έργων πολιτικού µηχανικού για υπολογισµό
δυναµικών χαρακτηριστικών και έλεγχο της δοµι-
κής τους κατάστασης».  Οµιλητής: κ. Καρακώστας
Ζ.  Χρήστος, κύριος ερευνητής, ∆/νση Αντισεισµι-
κών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ.  
Οι διαλέξεις θα δοθούν στην αίθουσα σεµινα-

ρίων του ΙΤΣΑΚ (Γεωργικής Σχολής 46 στον 2ο ό-
ροφο, στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης). 
Για σχετικές πληροφορίες: κα Βρεττά Στέλλα,
τηλ.: 2310-476.081-4, Fax: 2310-476.085, e-mail:
vretta@itsak.gr.

∆ιαλέξεις

Πανελλήνιο συνέδριο

Τ ο 1ο πανελλήνιο συνέδριο διοργανώνει -στις2  και  3  Ιουνίου  2006, στη Θεσσαλονίκη- η ∆ιε-
πιστηµονική Εταιρεία ∆ιασφάλισης Υγιεινής Τρο-
φίµων (∆Ε∆ΥΤ), µε θέµα: «∆ιεπιστηµονική  συνερ-
γασία  για  τη  διασφάλιση  της  υγιεινής  και  ασφά-
λειας  των  τροφίµων-ποτών  και  δηµόσια  υγεία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφω-
νο: 2310-430511, στο fax: 2310-478.461 και στο e-
mail:dedyt1@otenet.gr

Συνάντηση αποφοίτων

Ο ι πολιτικοί µηχανικοί ΕΜΠ, που αποφοίτησαν
το 1955, θα πραγµατοποιήσουν -από  τις 19  έ-

ως  τις  21  Μαίου  2006- εκδροµή στα Τρίκαλα Θεσ-
σαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους
κ.κ.: Τάκη Γιαµπανά (τηλ. 210- 6511.178), Νίκο Γρατσία
(210-6536.295), Σάββα Κοέν (210-8676.043) και Α-
ντώνη Σκοτινιώτη (210-6644.324).

Σεµινάρια


