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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγ-

με στόχο την αποτελεσματική

ματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου

εφαρμογή της αρχής της αειφο-

2006 στις νέες εγκαταστάσεις

ρίας στον κατασκευαστικό τομέα

της

η

στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του ιδί-

πρώτη συνάντηση της Συμ-

ου προγράμματος έχει συσταθεί

βουλευτικής

συμβουλευτική

Πανεπιστημιούπολης
Επιτροπής

για

θέματα αειφόρου κατασκευής

επιτροπή

και

στην Ελλάδα .

δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Κατά την πρώτη αυτή συν

που έχει συσταθεί στο πλαίσιο

άντηση παρουσιάστηκαν οι στό-

του προγράμματος SUSCON

χοι του προγράμματος SUSCON

(SUStainable CONstruction), στο

από την Επιστημονικό Υπεύθυ-

οποίο συμμετέχει το Τμήμα Πο-

νο του προγράμματος, Δ. Φάτ-

λιτικών Μηχανικών και Μηχανι-

τα, Λέκτορα, ενώ ο Ι. Ιωάννου,

κών Περιβάλλοντος του Πανεπι-

Λέκτορας, ανέλυσε τις δράσεις

στημίου μαζί με τo ETEK, την κατασκευαστική εταιρεία Cybarco

που προγραμματίζονται μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, όταν ανα-

και άλλους φορείς από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στηρίζεται

μένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έγινε επίσης επεξήγηση

από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

της τεχνικής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που είναι ένα από τα βασικά

και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον.

εργαλεία του προγράμματος SUSCON από κ. Μ. Αβρααμίδη, Ειδικό

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους

Επιστήμονα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

φορέων που είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι με τον κατα-

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συνάντηση επίσης

σκευαστικό κλάδο στην Κύπρο και περιλαμβάνει κυβερνητικούς

περιλάμβανε κριτική επισκόπηση του κατασκευαστικού κλάδου

οργανισμούς, ανεξάρτητες υπηρεσίες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά

στην Κύπρο από τον κ. Λ. Χρυσοστόμου, Διευθυντή του ΕΤΕΚ, ενώ

ιδρύματα, καθώς επίσης και επαγγελματικούς, επιστημονικούς και

ο ρόλος της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην προώθηση της

περιβαλλοντικούς συνδέσμους. Μέσω αυτής της Επιτροπής κάθε

αειφόρου ανάπτυξης επεξηγήθηκε από τον κ. Τ. Παλαικυθρίτη της

εμπλεκόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακο-

Εργοληπτικής εταιρείας Cybarco. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με

λουθήσει από κοντά την εξέλιξη του προγράμματος αλλά και να

ανοικτή συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη.

εκφράσει άποψη, συμβουλή και κριτική στα διάφορα στάδιά του,

Πληροφορίες: http://www.uest.gr/suscon/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου της

ες και πέντε συναντήσεις επί ειδικών θεμάτων του κλάδου. Τόσο

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών (EAAS) που πραγ-

η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου όσο και το Πανεπιστήμιο

ματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις 7 - 10 Απριλίου

Κύπρου γενικότερα απέσπασαν ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια για

2006. Το συνέδριο, επικεφαλής

την επιτυχή οργάνωση, τη ζεστή

της οργανωτικής επιτροπής του

φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο

οποίου ήταν ο Επίκουρος Καθη-

εγκαταστάσεων και τεχνικού εξο-

γητής του Τμήματος Αγγλικών

πλισμού τους. Στο πλαίσιο του

Σπουδών του Πανεπιστημίου,

συνεδρίου διεξήχθη βραδιά Κυ-

κ. Αντώνης Μπαλασόπουλος, δι-

πριακής ποίησης στο ξενοδοχείο

οργανώθηκε με τη συνεργασία

Ledra Palace, καθώς και έκθεση

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερι-

βιβλίου και επιστημονικών περι-

κανικών Σπουδών, της Ελληνικής

οδικών, στην οποία συμμετείχαν

Εταιρείας Αμερικανικών Σπου-

πέντε σημαντικοί εκδοτικοί οίκοι

δών και του Τμήματος Αγγλικών

του εξωτερικού. Οι εκδοτικοί οί-

Σπουδών του Πανεπιστημίου

κοι Cambridge University Press

Κύπρου, φιλοξένησε περισσότερους από διακοσίους πενήντα συ-

και Rodopi, καθώς και αρκετοί σύνεδροι και ακαδημαϊκοί οργανι-

νέδρους από είκοσι οχτώ χώρες και περιελάμβανε τρεις κύριες ομι-

σμοί δώρισαν μεγάλο αριθμό βιβλίων που αφορούν τις Αμερικανι-

λίες, επτά ωριαίες διαλέξεις, είκοσι πέντε εκ παραλλήλου συνεδρί-

κές Σπουδές στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

