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Το Νοζμβριο του 2018 διοργανϊνεται ςτθν Ακινα το 1ο Διεκνζσ Διεπιςτθμονικό 

Συνζδριο με κζμα “Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends 

in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”. Για πρϊτθ φορά με 

πρωτοβουλία του ΤΕΕ διοργανϊνεται ζνα ςυνζδριο ςε ςυνεργαςία  με τουσ Διεκνείσ 

Φορείσ των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικϊν Μθχανικϊν. Το ςυνζδριο 

ςυνδιοργανϊνεται από ΤΕΕ, FIG – International Federation of Surveyors, UNECE WPLA - 

Working Party on Land Administration, UIA – International Union of Architects και ECCE – 

European Council of Civil Engineers. 

Το 2018 ςθματοδοτεί τθ χρονιά κατά  τθν οποία  εκπρόςωποι του ΤΕΕ κατζχουν κζςεισ 

Διοίκθςθσ ςτουσ τρείσ (3) Διεκνείσ Οργανιςμοφσ. Με τθν ευκαιρία αυτι και ςτο πλαίςιο 

τθσ ανάδειξθσ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και του υψθλοφ επιπζδου τθσ Παγκόςμιασ 

Κοινότθτασ των Μθχανικϊν, ςυνδιοργανϊνεται το 1ο Διεθνζσ Διεπιςτημονικό Συνζδριο 

από 7 ζωσ 9 Νοεμβρίου 2018 ςτο Ίδρυμα Ευγενίδου. 

Στο Συνζδριο μθχανικοί, εκπρόςωποι Φορζων και Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 

εμπειρογνϊμονεσ και ακαδθμαϊκοί κα ζχουν τθν ευκαιρία μζςω τθσ ανταλλαγισ 

επαγγελματικϊν εμπειριϊν και επιςτθμονικϊν γνϊςεων να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 

πολιτικϊν και δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ κοινωνίασ και τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ με ςτόχο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρωπότθτασ. Σφγχρονα 

κζματα όπωσ οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, θ ψθφιοποίθςθ του καταςκευαςτικοφ 

τομζα, τυποποίθςθ BIM (Building Information Modeling), ζξυπνεσ πόλεισ, αειφόροσ 

ανάπτυξθ, βιϊςιμθ διαχείριςθ γθσ και ακίνθτθσ περιουςίασ, αντιμετϊπιςθ φυςικϊν 

καταςτροφϊν κα τεκοφν από τουσ διακεκριμζνουσ καλεςμζνουσ. 

Στόχοσ του Συνεδρίου είναι να ςθματοδοτιςει τθν απαρχι μιασ μακροχρόνιασ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων των Μθχανικϊν,  
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να ενιςχφςει τον διάλογο και τθν ανταλλαγι ιδεϊν ςυμβαδίηοντασ με τισ ςφγχρονεσ 

τάςεισ ςτθν καταςκευαςτικι βιομθχανία, ςτο real estate και ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.  

Μζχρι ςιμερα 40 διακεκριμζνοι ομιλθτζσ από όλο τον κόςμο ζχουν επιβεβαιϊςει τθν 

παρουςία τουσ και ςφνεδροι από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό αναμζνεται να 

ςυμμετάςχουν. Η γλϊςςα του Συνεδρίου είναι θ Αγγλικι. 

Παράλλθλα ςτο πλαίςιο του Συνεδρίου κα γίνουν και οι εργαςίεσ των Συναντιςεων των 

Προζδρων τθσ Region I και II τθσ UIA – International Union of Architects, ςεμινάριο του 

ECCE – European Council of Civil Engineers ανοικτό προσ το κοινό και ο εορταςμόσ των 

140 χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ FIG – International Federation of Surveyors. 

Το Συνζδριο αναμζνεται να χαιρετίςουν οι Πρόεδροι των Οργανϊςεων FIEC – European 

Construction of Industry Federation, EFCA – European Federation of Engineering 

Consultancy Associations, ACE – Architects’ Council of Europe, CLGE – Council of 

European Geodetic Surveyors, και EAMC - Engineering Association of Mediterranean 

Countries. 

Πλθροφορίεσ και εγγραφζσ (δωρεάν) ςτο site : tufe2018@central.tee.gr. 
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