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Η2η Εβδοµάδα Οικολογίας  προγραµµατίζεται στο νησί
της Αίγινας  µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλ-

λοντος και την Παγκόσµια  Ηµέρα κατά της Ερηµοποίησης
και της Ξηρασίας. 

Στις φετινές εκδηλώσεις θα συµµετέχουν µεταξύ άλ-
λων ο ∆ήµος Αίγινας, η Περιφέρεια Αττικής, το Λαογραφικό
Μουσείο Αίγινας, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αίγινας, η
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η
«Ήλιος» ΜΚ Εταιρεία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, ο Σύλλογος
Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής ∆όµησης, κ.ά.
Οι εκδηλώσεις, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνουν διαλέ-

ξεις του κ. Κώστα  Καρρά, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρεί-
ας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστι-
κής Κληρονοµιάς σχετικά µε την Παγκόσµια Ηµέρα Περι-
βάλλοντος, του αρχιτέκτονα κ. Κώστα  Τσίπηρα,  του Χρή-
στου  Γανδά,  µηχανολόγου µηχανικού περιβάλλοντος, για
τις επιπτώσεις του αµιάντου στην υγεία, του κ. Μιλτιάδη
Τσοσκούνογλου  για τα υβριδικά αυτοκίνητα. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών -σε συνεργα-

σία µε το Σύλλογο Φίλων της Αίγινας και το περιοδικό «Αι-
γιναία»- οργανώνουν ηµερίδα για το γενικό πολεοδοµικό
σχέδιο (χωροταξικό) της Αίγινας, στην οποία θα συµµετέ-
χουν ο καθηγητής ΕΜΠ κ. ∆ηµήτρης  Ρόκος,  πρώην Πρόε-
δρος της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου και ο κ. Μιχαήλ  ∆εκλερής, Αντιπρόεδρος του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας ε.τ., ιδρυτής και Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας.

Επίσης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποιείται το συνέδριο του Προγράµµατος
RΕCΟRΑ για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε τη συµµετοχή των Ευρωπαίων εταίρων από Αυστρία,
Γερµανία, Τσεχία και Ουγγαρία και των ∆ήµων Αίγινας, Κυθήρων και Μεγάρων που συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν ακόµη εφαρµογές κοµποστοποίησης των φυκιών σε άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης, αλλά και στην Κεφαλονιά, λύσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν και στην Αίγινα.

9  έως  17  Ιουνίου  2006

Μετεωρολογία

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρο-λογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΓΠΑ) -σε συνεργασία µε την Ελληνική Μετεωρο-
λογική Εταιρεία (ΕΜΤΕ)- διοργανώνει (στις 24-226
Μαίου  2006,  στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)
το 8o συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας
και Φυσικής της Ατµόσφαιρας. 
Θεµατικές περιοχές είναι:• Ατµοσφαιρικό ορια-

κό στρώµα • Βιοµετεωρολογία και βιοκλιµατολο-
γία • Γεωργική µετεωρολογία και κλιµατολογία  •
∆υναµική και συνοπτική µετεωρολογία • Κλιµατο-
λογία - Κλιµατικές αλλαγές • Μετεωρολογία -
Τροποποίηση καιρού • Νέες τεχνολογίες στη µε-
τεωρολογία και κλιµατολογία. Παρατηρήσεις και
επεξεργασία δεδοµένων • Ρύπανση ατµοσφαιρι-
κού περιβάλλοντος και επιπτώσεις • Τοποκλιµα-
τολογία - Μικροκλιµατολογία • Υδρολογία - Υδρο-
µετεωρολογία • Φυσική της ατµόσφαιρας
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 180 ευρώ

για τους συνέδρους και στα 70 ευρώ για τους φοι-
τητές/ σπουδαστές. 
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα:  http://www.aua.gr/synedria/meteorologia  

Σ υγκροτήθηκε σε σώµα η νέα Εφορεία του Ελ-
ληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου για την πε-

ρίοδο 2006 - 2008. 
Πρόεδρος: Γεώργιος  Π.  Κανελλόπουλος  Μηχα-

νικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός - Πρόεδρος Ε-
ΕΤΟΠ,  Α΄ Αντιπρόεδρος:  Χρ.  ∆.  Θωµόπουλος  Χηµ.
Μηχ. - Οµότ. Καθηγητής ΕΜΠ,  Β΄ Αντιπρόεδρος:
∆ηµ.  Α.  Καλαντζόπουλος  Πολ. Μηχ. - Η/Μ Μηχ. - τ.
∆/ντής ∆ΕΗ,  Γεν. Γραµµατέας: Εµµ.  Βουζαράς Πολ.
Μηχ.- τ. ∆/ντής ∆οµ. & Η/Μ Έργων ΟΤΕ,  Ειδικός
Γραµµατέας: Νικ.  Μηλιαράς  Πολ. Μηχ.- Μελέτες
Βιοµ. Κτιρίων,  Ειδικός Γραµµατέας: Αριστοτ.  Μ.  Κα-
µαριώτης  Πολ. Μηχ.- Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ,  Τα-
µίας: Σπυρ.  Ν.  Παπασπύρου ∆ρ. Πολ. Μηχ. - Εδαφο-
µηχανικός  Κοσµήτωρ: Ιωάν.  Ι.  Πινάτσης  Μ/Η. Μηχ.-
τ. ∆/ντής ΟΤΕ. Μέλη: ∆ιον.  Ζήβας Αρχιτέκτων - Οµ.
Καθηγητής ΕΜΠ, Ζησιάδης Πολ. Μηχ. - Κατασκευα-
στής, Κωνστ.  Β.  Κασάπογλου  ∆ρ. Μ/Η Μηχ. - τ.Γεν.

∆/ντής ∆ΕΗ, Χαραλ.  Γ.  Κολώνιας Φυσ. - Μηχ. Η/Υ -

Σύµβουλος Πληρ/κής, Ιωάν.  Χρ.  Ματρακίδης Πολ.

Μηχ. - Κατασκευαστής, Ιωάν.  Εµµ.  Νισταζάκης  Πολ.

Μηχ. - Ελευθ. Επαγγελµατίας, Αθαν.  Παπαγιαννο-

πούλου  - Οικονόµου  - Καθηγήτρια ΕΜΠ, Γεώργιος

Τσιαµπάος Γεωλ. -Επίκ. Καθηγ. ΕΜΠ. Αναπλ/κά µέ-

λη: Αντ.  Σπ.  Καραµάνος  Πολ. Μηχ. - Μελέτες Έρ-

γων Χάλυβος, Σταµ.  Α.  Ψαραύτης  Πολ. Μηχ. - Μ/Η

Μηχ. - τ. Στέλ. ∆ΕΗ - Ελ. Επαγγ., Ανδρ.  Σπ.  Μασκα-

λέρης  Πολ. Μηχ. - Ελευθ. Επαγγελµατίας, Αλέξ.  Κ.

Θεοδωρόπουλος  Πολ. Μηχ.- τ. ∆/ντής ΟΤΕ 

ΕΕξξεελλεεγγκκττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

Τακτικά µέλη: Ανδρ.  Γ.  Αναγνωστόπουλος  Πολ.

Μηχ.- Καθ. ΕΜΠ, Παύλος  Γ.  Μαρίνος Μεταλ. Μηχ.-

Καθ. ΕΜΠ, Βασίλ.  Π.  Παπαδόπουλος  Πολ. Μηχ.- Ε-

πίκ. Καθηγ. ΕΜΠ.  Αναπλ/κά µέλη: Απόστ.  Χρ.  Γιώ-

της  Πολ. Μηχ.- Οµότ. Καθ. ΕΜΠ, Ανδρέας  Σ.  Άννι-

νος  Πολ. Μηχ.- τ. ∆/ντής Υ∆Ε

Εβδοµάδα Οικολογίας
στην Αίγινα

Νέο ∆.Σ.

ΗΜΕΡΙ∆Α  Ι.Ο.Κ. - ΤΕΕ - ΚΕ∆ΚΕ

Συµπράξεις δηµοσίου
& ιδιωτικού τοµέα

Τ ο Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)
διοργανώνει Ηµερίδα, σε συνεργασία µε το

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και την Κε-
ντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) µε θέµα: «Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ι-
διωτικού Τοµέα». 
Τα γγεεννιικκάά  ζητήµατα που θα αναπτυχθούν κα-

τά τη διάρκεια της Ηµερίδας θα είναι το νέο θε-
σµικό πλαίσιο περί των Σ.∆.Ι.Τ. (Ν. 3389/2005), ο ε-
ντοπισµός των κρίσιµων θεµάτων για την επιτυ-
χή υλοποίηση µιας Σ.∆.Ι.Τ., καθώς και οι εξελίξεις
επί νοµικών ζητηµάτων στο επίπεδο της Ε.Ε.
Οι ειδικότερες  ενότητες της Ηµερίδας θα α-

φορούν τις Σ.∆.Ι.Τ. ως εργαλείο ανάπτυξης των
βασικών υποδοµών και των περιβαλλοντικών
έργων των Ο.Τ.Α., την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
υποδοµών µέσω Σ.∆.Ι.Τ., τη διαχείριση κινδύνων
των έργων περιβάλλοντος καθώς και τη συµβο-
λή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την 24η

Μαίου  2006 και ώρα 09:30 - 16:00 σε αίθουσα του
Ξενοδοχείου  ΡΑRΚ,  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10,
στην Αθήνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6431.241. 
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Τ ο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τε-χνολογίας του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Γεωπονίας και το Τµή-
µα Χηµείας του ΑΠΘ, καθώς και το Εθνικό Ίδρυµα
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), διοργανώνει -στο
Αµφιθέατρο Καραθεοδωρή της Πολυτεχνικής

Σχολής  του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
στην Ξάνθη- ηµερίδα µε θέµα: «Συστήµατα τεχνη-
τών υγροβιότοπων για την επεξεργασία υγρών α-
ποβλήτων και λυµατολάσπης».
Σκοπός της επιστηµονικής εκδήλωσης -όπως

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- είναι «η διά-
δοση των πορισµάτων της έρευνας που διεξάγε-
ται από την ελληνική και διεθνή επιστηµονική κοι-
νότητα και των πρακτικών της εφαρµογών στην
Ελλάδα και αφορά σε φιλικότερες προς το περι-
βάλλον και οικονοµικότερες µεθόδους επεξεργα-
σίας υγρών αποβλήτων. Επίσης, στόχος της ηµε-
ρίδας είναι να γνωστοποιήσει στην Τοπική και Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα επιστηµονικά στελέ-

χη των υπηρεσιών τους που εµπλέκονται µε τα α-
ντικείµενα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, στους
µελετητές και κατασκευαστές σχετικών έργων
και κυρίως στο λαό που είναι ο χρήστης τους, τον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται σήµερα τα
προβλήµατα αυτά».
Η ηµερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα της

Πρυτανείας του ∆ΠΘ και θα καλύψει τα παρακάτω
θέµατα:

- Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων -
Χωροθέτηση φυσικών συστηµάτων επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων µε τη χρήση GΙS - Φυσικά συ-
στήµατα επεξεργασίας λυµάτων - Εφαρµογές
στην Κρήτη - Συγκριτική αξιολόγηση σχεδιασµού
ΕΕΛ µε δεξαµενές σταθεροποίησης και τεχνητούς
υγροβιότοπους - Τεχνητοί υγροβιότοποι κατακό-
ρυφης ροής - Σύστηµα τεχνητού υγροβιότοπου
κατακόρυφης ροής ∆ήµου Κορεστείων, Ν. Καστο-
ριάς - Πιλοτικές µονάδες τεχνητών υγροβιοτόπων
επιφανειακής ροής στο ΑΠΘ - Πιλοτικές µονάδες
κατακόρυφης ροής στο ΑΠΘ - Επεξεργασία ιλύος
βιολογικών καθαρισµών µε τη χρήση τεχνητών υ-
γροβιότοπων  - Πιλοτικές µονάδες τεχνητών υ-
γροβιότοπων υπόγειας ροής στο ∆ΠΘ - Πιλοτικές
µονάδες επιφανειακής ροής στο ∆ΠΘ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση, καθώς και ξενάγη-

ση στις εγκαταστάσεις τεχνητών υγροβιότοπων
του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τε-
χνολογίας και στα άλλα εργαστήρια του Τµήµα-
τος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
25410-79.378, 79.376 και 79.393.

Συστήµατα
τεχνητών
υγροβιότοπων

Ηµερίδα  /  Σάββατο,  20  Μαίου  2006

Ηµερίδα Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μ ε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 χρόνων

λειτουργίας του, το Τµήµα Μηχανικών Περι-
βάλλοντος του ∆ΠΘ  διοργανώνει εορταστική ηµε-
ρίδα στις 3  Ιουνίου  2006 στο Αµφιθέατρο Καραθε-
οδωρή της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης. Στόχος, η
προβολή των δραστηριοτήτων του Τµήµατος και η
ενηµέρωση των τοπικών φορέων και του ευρύτε-
ρου κοινού για την επιστήµη του Μηχανικού Περι-
βάλλοντος. Στόχος επίσης είναι να έλθουν σε επα-
φή απόφοιτοι µεταξύ τους και µε τα µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος ώστε να παρουσιαστούν οι εµπειρίες
τους. Στην ηµερίδα θα παραβρεθούν µεταξύ άλλων
και εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ι-
πλωµατούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, ώστε να
γίνει ενηµέρωση σχετικά µε την επαγγελµατική α-
ποκατάσταση των αποφοίτων.

Σεµινάριο GΙS

Τ ο Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠδιοργανώνει -από 5  έως  16  Ιουνίου  2006,  στο
Κέντρο Γεωπληροφορικής της Σχολής Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στην Πολυτε-
χνειούπολη Ζωγράφου- σεµινάριο µε τίτλο: «Γεω-
γραφικά  Συστήµατα  Πληροφοριών  -  GΙS  (µε  χρήση
του  ΜapΙnfo  Ρrofessional)».  
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε Τοπογράφους, Πολιτι-
κούς Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Γεωλό-
γους, Γεωπόνους, Χωροτάκτες, Πολεοδόµους, ενώ
για την παρακολούθησή του απαιτούνται γνώσεις
χρήσης Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210-

7722.025, 210-7723.824, fax 210-7723.823, Πατησίων
42, κτ. Χηµικών, 1ος όροφος, Τηλ.: 210-7722.023, 210-
7721.013, 210-7722.044, fax: 210-7722-026, Πολυτεχνει-
ούπολη, Ζωγράφου, κτ. ∆ιοίκησης, Ιστοσελίδα:
www.contedu.ntua.gr, Ε-mail: info@contedu.ntua.gr

Νέα ιστοσελίδα

Ό πως µας γνωστοποιήθηκε,  ξεκίνησε ήδη τη
λειτουργία της η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ε-

πιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας
(www.eletaen.gr), όπου και µπορούν να απευθυν-
θούν οι ενδιαφερόµενοι για σχετικά θέµατα.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονο-

µιάς (παράρτηµα Θεσσαλονίκης) διοργανώνει τις
παρακάτω διαλέξεις:

1.  Τετάρτη  17  Μαίου  2006  
α. Βιοµηχανικά κτήρια β. Εσώκλιµα και ποιότητα

εσωτερικού περιβάλλοντος  στα κτίρια - Η συµβο-
λή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού

2.  ∆ευτέρα  22  Μαίου  2006  
α. Οικοδύναµη - Το αρχαιοελληνικό Φενγκ Σούι

β. Ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων -  Μεθοδολο-
γία και λογισµικό ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων
-  Εξοικονόµηση ενέργειας στο κέλυφος και τις
Η/Μ  εγκαταστάσεις

Εφαρµογές σε υφιστάµενα κτίρια
3.  Τετάρτη  24  Μαίου  2006  
α.  Αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού µεγά-

λων υπαίθριων χώρων - Ο ανασχεδιασµός των
πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Γουδί  β.
Τεχνολογίες αιχµής - Εφαρµογές σχεδιασµού
Τα µαθήµατα θα γίνονται στα γραφεία της Ελ-

ληνικής Εταιρείας (Επιµενίδου 19, Άνω Πόλη), ώρες:
19.00-21.00.
Για πληροφορίες σχετικά µε το κόστος, καθώς
και για δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία
(τηλ.: 2310-260.283  fax: 2310-240.665, e-mail:
eethes@otenet. gr).

∆ιαλέξεις για τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική

Τ ο Ελληνικό Παράρτηµα της Αµερικανικής Ένω-
σης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και Κλιµατι-

σµού (ΑSΗRΑΕ) προσκαλεί τα µέλη του σε Γεν. Συ-
νέλευση την Τετάρτη  24  Μαίου  2006,  στο ξενοδο-
χείο «Divani Caravel» (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).
Θα ακολουθήσει εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης

µε θέµα: «Γεωθερµικός Κλιµατισµός». Θα
αναλυθούν τα θέµατα: «Γεωθερµικά Συστή-

µατα Κλιµατισµού - Βασικές αρχές λειτουργίας &
σχεδιασµού» και «Σύγκριση Συµβατικών και Γεω-
θερµικών Συστηµάτων Κλιµατισµού».
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην 
ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος
(www.ashrae.gr).

Γεωθερµικός κλιµατισµός


