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Ç5η συνάντηση σχετικά µε τις ερευνητικές δρα-
στηριότητες στα φαινόµενα ροής ρευστών

στην Eλλάδα θα πραγµατοποιηθεί στις 66  ΝΝοοεεµµββρρίί-
οουυ  22000066,,  στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Πανεπιστηµίου Πατρών. Στόχος, να έρθουν σε επα-
φή τα µέλη της Eλληνικής Eπιστηµονικής Κοινότη-
τας που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην πε-
ριοχή των Ρευστών. Πρόκειται για την πέµπτη συ-
νάντηση µιας σειράς, που ξεκίνησε το 1998 στο
EΜΠ µε πρωτοβουλία του Καθηγητή κ. Γ. Μπεργελέ

και συνεχίστηκε µε επιτυχία το 2000 στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας, το 2002 στο Πανεπιστήµιο Πα-
τρών και το 2004 στο EΜΠ.
Η 5η συνάντηση επιλέχθηκε να γίνει στην Πά-

τρα, στη µνήµη του καθηγητή ∆.∆. Παπαηλιού. Προ-
βλέπεται να γίνουν παρουσιάσεις και ανάρτηση
posters που θα αφορούν δραστηριότητες εργαστη-
ρίων και νέες ερευνητικές  εργασίες. Η συνάντηση
θα ολοκληρωθεί µε Στρογγυλό Τραπέζι, κατά το ο-
ποίο θα γίνει συζήτηση σχετικά µε την έρευνα στα
φαινόµενα ροής στην χώρα µας, στην Eυρωπαϊκή
Ένωση και διεθνώς.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν σε

ηλεκτρονική µορφή µέσω e-mail σύντοµη περίληψη
(1-2 σελίδες Α4) της ερευνητικής δραστηριότητας
που επιθυµούν να παρουσιάσουν, στη διεύθυνση
flow2006@mech.upatras.gr, µµέέχχρριι  2255  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
22000066..

Για περισσότερες πληροφορίες: «Ροή 2006»,
Eργαστήριο Τεχνικής Θερµοδυναµικής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
Πανεπιστήµιο Πατρών, 265 04 Πάτρα -Ρίο (Τηλ.:
2610-991.497, 2610-997.242, Φαξ: 2610-997.271. E-
mail: flow2006@mech.upatras.gr URL:
http://www.mech.upatras.gr/~flow2006).

EÐÉÌÅËÅÉÁ: ÖÑÏÓÙ ÊÁÂÁËÁÑÇ

Çµερίδα µε θέµα: «Eνεργειακή απόδοση κτι-
ρίων. Τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του αε-

ρισµού των κτιρίων και των θερµοµονωτικών υλι-
κών», θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο
του Τµήµατος Φυσικής
του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, στην Πανεπιστηµιού-
πολη. 
Η επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται από το

Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Eυρωπαϊκού Προγράµµα-
τος «Vent Discourse» (Ανάπτυξη Eκπαιδευτικού Υλι-
κού Αερισµού και Eξοικονόµηση Eνέργειας Κτιρίων)
και του Eθνικού Προγράµµατος «ΣΑΠΠEΚ» (Σχεδια-
σµός και  Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετρο-
βάµβακα για την Eνεργειακή Αναβάθµιση Υφιστάµε-
νων & Νεόδµητων Κτιρίων). 
Η ηµερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της βιο-

µηχανίας και τους κατασκευαστές, σε αρχιτέκτονες
και µελετητές, σε µηχανικούς και επιστήµονες κτι-
ρίων, σε ακαδηµαϊκούς, καθώς και σε φοιτητές µη-
χανικούς ή θετικών επιστηµών.
Τα θέµατα που θα παρουσιαστούν στην επιστη-

µονική εκδήλωση είναι: • Eνεργειακή απόδοση κτι-
ρίων- Σηµερινή πραγµατικότητα • Vent Discourse:
Φυσικός και υβριδικός αερισµός • Vent Discourse: Α-
ερισµός αστικών κτιρίων • Vent Discourse: Κλιµατι-

σµός- Αερισµός χαµηλής
ενεργειακής απόδοσης
και αξιολόγηση αερισµού

κτιρίων • Vent Discourse: Παράδειγµα πλατφόρµας
στο διαδίκτυο •Σύγχρονα θερµοµονωτικά υλικά
(Παρουσίαση ερευνητικού έργου ΣΑΠΠEΚ) • Θερµο-
µόνωση κτιριακού κελύφους: Νέες γνώσεις σε γνω-
στά προβλήµατα  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση
θερµοµονωτικών υλικών: Eφαρµογή στον πετρο-
βάµβακα • Ο ρόλος του κατασκευαστή στην εφαρ-
µογή σύγχρονων θερµοµονωτικών λύσεων • Θερ-
µοµόνωση κτιριακού κελύφους: Νέες γνώσεις σε
γνωστά προβλήµατα.
Η εγγραφή και συµµετοχή στην ηµερίδα είναι

δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Eνερ-
γειακής Eκπαίδευσης (ΚEΝE): 
κα Αγγελική Σπανοπούλου, Κτίριο Φυσικής 5, Πα-
νεπιστηµιούπολη, 15784, Αθήνα. Τηλ.: 210-7276.847,
Fax: 210-7295.282, e-mail: aspanop@phys.uoa.gr, 

ÇEλληνική Eταιρεία Μη Καταστροφικών
Eλέγχων (EΛEΜΚE) εορτάζοντας τα 20

χρόνια από την ίδρυσή της (1987-2007) διοργα-
νώνει το 4ο διεθνές συνέδριο ΜΚE στις 11-14
Οκτωβρίου 2007, στα Χανιά. Η επιστηµονική
εκδήλωση, που έχει τίτλο: «Μη  Καταστροφικοί
Έλεγχοι,  Eµπειρίες-  Eφαρµογές-  Καινοτοµίες.
Bιοµηχανικές-  Ναυπηγικές  -Αεροπορικές  Κα-
τασκευές», θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενά-
λι), το οποίο βρίσκεται στο Παλαιό Λιµάνι Χα-
νίων. 
Παράλληλα µε το συνέδριο -στο οποίο

προβλέπεται να συµµετάσχουν επιφανείς επι-
στήµονες, ερευνητές και επαγγελµατίες της
περιοχής των ΜΚE τόσο από την Eλλάδα, όσο

και από όλο τον κόσµο- θα διεξαχθεί έκθεση
εξοπλισµού και συσκευών Μη Καταστροφικών
Eλέγχων, στην οποία έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον για να συµµετέχουν εκπρόσωποι των
µεγαλύτερων εταιρειών του είδους. 
Η θεµατολογία του συνεδρίου καλύπτει µε-

ταξύ άλλων και τις περιοχές: Eπιθεώρηση, εκ-
παίδευση και πιστοποίηση προσωπικού ΜΚE.
Eφαρµογές των ΜΚE στον έλεγχο µνηµείων,
βιοµηχανικών, ναυπηγικών, αεροπορικών και
κατασκευών πολιτικού µηχανικού, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα της EΛEΜΚE: www.hsnt.gr ή στο e-
mail: hsnt@hsnt.gr Eπίσης, στο τηλ. και φαξ:
210-7723.759.

4ο ∆ιεθνές συνέδριο

Eπιστηµονική συνάντηση

Eνεργειακή απόδοση κτιρίων

Ηµερίδα,  3  Οκτωβρίου  2006

Xανιά,  11-114  Οκτωβρίου  2007

Ó τις 21  Σεπτεµβρίου  2006  εγκαινιάζεται στο
Μουσείο Μπενάκη η αρχιτεκτονική έκθεση

-η οποία θα διαρκέσει έως  24/9/2006- όπου θα
παρουσιασθούν 102 αρχιτεκτονικές προτάσεις
ισάριθµων οµάδων αρχιτεκτόνων από την
Eλλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την
Ιταλία, την Ολλανδία και άλλες χώρες της Eυ-

ρωπαϊκής Ένωσης, πάνω στο θέµα της σύγχρο-
νης αθηναϊκής πολυκατοικίας. Πρόκειται για το
σύνολο των µελετών, που συµµετείχαν στον
πανευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για
ένα συγκρότηµα κατοικιών και καταστηµάτων
στο Μεταξουργείο της Αθήνας, που προκήρυ-
ξαν τον Απρίλιο 2006 η ΓEΚ Α.E. Συµµετοχών,
Ακινήτων, Κατασκευών και η διεθνής αρχιτε-
κτονική επιθεώρηση «∆οµές».

Έκθεση αρχιτεκτονικής


