
ΗΕπιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών -σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο- διοργανώνει  ηµερίδα µε θέµα «Εξοικο-
νόµηση Ενέργειας», η οποία και θα πραγµατο-
ποιηθεί στο αµφιθέατρο του Κέντρου Ιατροβιο-
λογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (Σωρα-
νού Εφεσίου 4, Αθήνα).
Η επιστηµονική εκδήλωση θα επικεντρωθεί

στις ακόλουθες θεµατι-
κές περιοχές:

1. Εξοικονόµηση ενέρ-
γειας στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή
της.  2. Ο ρόλος του καταναλωτή (προγράµµατα
διαχείρισης φορτίου, φωτισµού, ανακύκλωσης, ε-
νηµέρωσης, εκπαίδευσης). 3. Η σηµασία των νέων
υλικών και τεχνολογιών. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τρά-

πεζας, στην οποία θα συµµετάσχουν επιστήµο-
νες, τεχνικοί, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, βιο-
µηχανίας και µέσων ενηµέρωσης.

«Η ηµερίδα έχει στόχο την εξοικονόµηση ε-
νέργειας στην Ελλάδα, µέσα από έναν ουσιαστι-

κό διάλογο µεταξύ Ελλήνων ειδικών, το συντονι-
σµό προσπαθειών και τη διατύπωση προτάσεων
για πρωτοβουλίες και δράσεις -υπογραµµίζεται
σε σχετική ανακοίνωση.
Η Επιτροπή Ενέργειας συστάθηκε από την Α-

καδηµία Αθηνών το έτος 2005 µε σκοπό να δια-
δραµατίσει συµβουλευτικό ρόλο όσον αφορά
στα ενεργειακά θέµατα της Ελλάδας, τα οποία

θεωρεί καίριας σηµα-
σίας». 
Όσοι ενδιαφέρονται

να συµµετάσχουν στην ηµερίδα, θα πρέπει να α-
ποστείλουν περίληψη των εργασιών τους (µία
σελίδα Α4 σε word format) στην οποία θα ανα-
γράφονται τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο,
φορέας, τηλέφωνο, e-mail), στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση fotinik@central.ntua.gr ή στο fax: 210-
7723.565, έως  την  Παρασκευή  30  Ιουνίου  2006.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις
στην κα Φ. Κουτσογιάννη στο τηλέφωνο: 210-
7723.655.
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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

Παρασκευή  3  Νοεµβρίου  2006

Το 13ο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνοµοσπον-δίας Αρχιτεκτονικών Μουσείων (ΙCΑΜ) µε
θέµα: «Στο  σταυροδρόµι  Ανατολής  και  ∆ύσης»
διοργανώνεται στο κτίριο του Μουσείου Μπενά-
κη (επί της οδού Πειραιώς).
Τα θέµατα που θα καλυφθούν είναι:
- Η εκπαίδευση µέσω των αρχιτεκτονικών

µουσείων και η ερµη-
νεία της.

- Τεκµήρια προς εξα-
φάνιση, ψηφιακή συντήρηση και καινοτόµος
προσέγγιση των αρχιτεκτονικών συλλογών. 

- Εύθραυστος µοντερνισµός.
- Κοιτώντας πριν τη φωτογραφία: Η απεικόνι-

ση των κτιρίων πριν από την ανακάλυψη της
φωτογραφικής τέχνης.

- Συντήρηση µακέτας (τεχνική συνεδρία).

Το συνέδριο διοργανώνουν τα Αρχεία Νεο-
ελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπε-
νάκη, σε συνεργασία µε το προεδρείο του
ΙCΑΜ.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση,

στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή από-
ψεων και εµπειριών για την καλύτερη αντιµε-

τώπιση των κοινών
προβληµάτων και στό-
χων και η σύσφιγξη

των σχέσεων µεταξύ των µελών του ΙCΑΜ.
Επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγ-

γλική. Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 50
ευρώ. 

Το λεπτοµερές πρόγραµµα βρίσκεται στον δι-
κτυακό τόπο: www.icam-web.org

Συνέδριο Αρχιτεκτονικών Μουσείων

Ηµερίδα για την εξοικονόµηση ενέργειας

∆ιάκριση για 
την ελληνική
διαπίστευση

Ôο Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης - ΕΣΥ∆ της
χώρας µας, έγινε πρόσφατα  αποδεκτό στις

Συµφωνίες Αµοιβαίας Αναγνώρισης του ∆ιε-
θνούς Φόρουµ ∆ιαπίστευσης Φορέων (ΙΑF-ΜRΑ)
για όλα του τα πεδία. 

«Η εν λόγω ένταξη -επισηµαίνεται σε σχετική
ανακοίνωση- συνεπάγεται ότι οι αρχές και οι α-
γορές της κάθε συµµετέχουσας χώρας στο ΙΑF,
αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα την ισχύ των σχετι-
κών πιστοποιητικών που εκδίδουν οι διαπιστευ-
µένοι από το ΕΣΥ∆ φορείς και την ισοτιµία τους
µε αυτά των άλλων φορέων που συµµετέχουν
στις εν λόγω συµφωνίες. Η επιτυχία αυτή του
ΕΣΥ∆, µεταξύ άλλων, ικανοποιεί ένα βασικό αίτη-
µα των διαπιστευµένων από το ΕΣΥ∆. φορέων
και των πιστοποιηµένων από αυτούς επιχειρήσε-
ων ενώ συγχρόνως αποδεικνύει το υψηλό επί-
πεδο υπηρεσιών που προσφέρει. Επίσης  συµ-
βάλλει στη βελτίωση του Εθνικού Συστήµατος
Ποιότητας και, δι’ αυτού,  στην ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότητας της Ελλάδος».

Νέα ηµεροµηνία

Την Τρίτη  20  Ιουνίου  2006 θα πραγµατοποιηθείτελικά  -στο ΕΒΕΑ, από τις 9 π.µ. έως τις 7.30
µ.µ.- η ηµερίδα που διοργανώνει η Νοµαρχία Α-
θηνών µε θέµα: «Πολεοδοµία  και  πολίτες.  Η  ε-
µπειρία  της  Νοµαρχίας  Αθηνών». Στην εκδήλω-
ση αναµένεται να µιλήσουν ο α΄ αντιπρόεδρος
του ΤΕΕ κ. Μ. ∆ρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ
κ. Τ. Γεωργακόπουλος, η αρχιτέκτων κα Βακαλο-
πούλου και ο δικηγόρος κ. Α. Βγόντζας. Τις ειση-
γήσεις της ηµερίδας θα παρουσιάσουν η κα Νε-
νεδάκη, διευθύντρια Πολεοδοµίας της Νοµαρ-
χίας Αθηνών, οι κ.κ. Θ. ∆ήµας και Ι. Χατζητόλιος,
διευθυντές Πολεοδοµιών και οι κ.κ. Β. Χατζικίδης
και Μ. Χατζηµιχαήλ, προϊστάµενοι Τµήµατος Έκ-
δοσης Οικοδοµικών Αδειών και Τµήµατος Τεχνι-
κής Στήριξης Νοµαρχίας Αθηνών. 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-6991.270, 271 και 210-6991.145.

4  έως  8  Ιουνίου  2006



ΤΕΕ 2394 (5/6/06)70

εν
δι
αφ
έρ
ου
ν

Τριάντα τρία χρόνια µετά την αποφοίτησή τους, από τοΤµήµα Μεταλλειολόγων Μηχανικών, συναντήθηκαν οι:
Ανδρεούλης Ανδρέας, Αϋφαντής Ηλίας, Βαφειάδης ∆ηµή-
τρης, Γεωργακάκης Νίκος, Γκέκας Γιώργος, Καρυδάκης
Γρηγόρης, Ματθαίου ∆ηµήτρης, Ποντικάκος Γιάννης, Σκα-
µνέλος Γιώργος, Χατζηγιανέλλης Γιώργος. Μαζί τους
βρέθηκε και ο Γκέκας Αχιλλέας (χηµικός µηχανικός) της
ίδιας χρονιάς. ∆ικαιολογηµένοι απόντες: Τσουκαλάς
Γιώργος, Καραφλός Κώστας, Τζαµτζής Αργύρης. Παρό-
ντες στη µνήµη τους: ∆ριλάρης Γιώργος, Πιτσιλαδής Α-
ντώνης.

Συνάντηση αποφοίτων 

Το 1/3 του παγκόσµιου πληθυσµού, ακόµη καισήµερα, δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πό-
σιµο νερό. Το θέµα αυτό ήταν στο επίκεντρο
των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του 4ου Πα-
γκόσµιου Forum Υδάτων, το οποίο πραγµατο-
ποιήθηκε πρόσφατα στο Μέξικο Σίτυ. Στο Fo-
rum, το οποίο  διοργανώθηκε από το Παγκό-
σµιο Συµβούλιο Υδάτων µε την υποστήριξη της
κυβέρνησης του
Μεξικού και στο
οποίο συµµετεί-
χαν πάνω από
11.000 ειδικοί α-
πό 141 κράτη, α-
ποφασίστηκε η
ανάληψη δράσε-
ων σε τοπικό ε-
πίπεδο για την
αντιµετώπιση
των παγκό-
σµιων προκλή-
σεων.
Βασικός στό-

χος της εκδή-
λωσης ήταν ο ουσιαστικός διάλογος µεταξύ ό-
λων των εµπλεκοµένων εταίρων σε θέµατα
διαχείρισης και παροχής νερού -κυβερνήσεων,
µη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιωτικού το-
µέα, διεθνών οργανισµών, ακαδηµαϊκής κοινό-
τητας και επιστηµόνων, οργανώσεων νέων και
αυτοχθόνων πληθυσµών κλπ.-  προκειµένου να
διαµορφωθεί η διεθνής πολιτική ατζέντα για τη
διαχείριση των υδάτων προς όφελος όχι µόνο
της βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και της παγκό-
σµιας ειρήνης και σταθερότητας.  
Το 4ο Forum του Μεξικού  περιλάµβανε πά-

νω από 200 θεµατικές συναντήσεις και κινήθη-
κε γύρω από 5 βασικούς άξονες: νερό για ανά-
πτυξη, oλοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πό-
ρων, παροχή πόσιµου νερού και πρόσβαση σε

συστήµατα υγιεινής, νερό ως παράγοντας δια-
τροφικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προ-
στασίας, και διαχείριση κινδύνων και φυσικών
καταστροφών. Οι εργασίες του ολοκληρώθη-
καν µε τη διεξαγωγή διήµερης υπουργικής διά-
σκεψης κατά την οποία υπουργοί και υψηλό-
βαθµοι αξιωµατούχοι από 141 χώρες αντάλλα-
ξαν απόψεις για τις εθνικές τους πολιτικές για

τους υδατικούς
πόρους, µε έµ-
φαση σε θέµατα
πρόσβασης σε
καθαρό πόσιµο
νερό από ό-
λους, συµµετο-
χικών διαδικα-
σιών στη λήψη
αποφάσεων για
τη διαχείριση
των υδάτων, α-
ποκέντρωσης
των αρµοδιοτή-
των, πρακτικές
αποτελεσµατι-

κότερης διαχείρισης της ποσότητας και ποιό-
τητας κλπ.     
Η Ελλάδα συµµετείχε µε 7µελή Αντιπροσω-

πεία που περιλάµβανε εκπροσώπους των αρ-
µοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΕΞ, α-
καδηµαϊκούς και βουλευτές, µε επικεφαλής τον
κ.  Ιωάννη Συµπέθερο, Πολιτικό Μηχανικό, Ειδι-
κό Γραµµατέα και Προϊστάµενο της νεοσυστα-
θείσας Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε), η οποία θα αποτελεί πλέον τον καθ’
ύλην αρµόδιο φορέα στην Ελλάδα για το συ-
ντονισµό, σχεδιασµό και εφαρµογή της πολιτι-
κής υδάτων, βάσει του Νόµου 3199/2003 για την
ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πό-
ρων στη χώρα µας και κατ’ εφαρµογή της Κοι-
νοτικής Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60. 

Το 4ο Παγκόσµιο Φόρουµ Υδάτων     

Προϊστάµενοι  στα ΙΚΤΕΟ

Σ ύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Μετα-φορών και Επικοινωνιών, τη θέση του προϊ-
σταµένου ή του υπευθύνου γραµµής των Ιδιωτι-
κών ΚΤΕΟ «µπορούν να καταλάβουν οι ∆ιπλω-
µατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και οι
κάτοχοι ειδικοτήτων µε τα ίδια επαγγελµατικά
δικαιώµατα του Μηχανολόγου Μηχανικού βάσει
του ν.6422/1934 (412Α΄), ήτοι των ειδικοτήτων του
∆ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του
∆ιπλωµατούχου Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και του ∆ιπλωµατούχου Ναυπηγού
Μηχανικού».

Νέος Κοινοτικός
Κανονισµός

Ό πως γνωστοποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η
Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ από το έ-

τος 2006 αντικαθίσταται από τον Κοινοτικό Κα-
νονισµό 166/2006- Ε- ΡRΤR (Εuropean - Ρollutant
Release and Τransfer Register), µε πρώτο έτος υ-
ποβολής αναφοράς από τα κράτη-µέλη το 2009,
µε στοιχεία από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις
του έτους 2007 (έτος αναφοράς). Ο νέος Κοινο-
τικός Κανονισµός Ε - ΡRΤR αφορά 91 ρυπαντές
-υγρά, στερεά και αέρια- από 65 δραστηριότη-
τες και υποχρέωση αναφοράς κατ’ έτος, ενώ η
απόφαση ΕΡΕR αφορούσε 50 ρυπαντές -υγρά
και αέρια- από 56 δραστηριότητες και υποχρέω-
ση αναφοράς κάθε τρία χρόνια. Η αρµόδια υπη-
ρεσία του υπουργείου (Τµήµα Βιοµηχανιών) θα
προωθήσει σχετική εγκύκλιο για το θέµα προς
όλες τις υπόχρεες εγκαταστάσεις (όταν οριστι-
κοποιηθεί ο κατάλογος των υπόχρεων και οι
προθεσµίες υποβολής των αναφορών).

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
www.eper.cec.eu.int ή στην: www.europa.eu.int/
eur-lex/lex (όπου υπάρχει και µετάφραση του νέ-
ου κανονισµού στα ελληνικά).


