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ΚΕΡΚΥΡΑ, 8 - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2012
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012”

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στην Κέρκυρα από 8 - 10 Οκτωβρίου 2012 το
6ο κατά σειρά Πανελλήνιο Συνέδριο
“ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012”.
Συνέχεια στην σελίδα 3

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε το ειδικό τεύχος για την
Ακουστική Αρχαίων Θεάτρων στο
επιστημονικό περιοδικό Acta Acustica united
with Acustica.
Συνέχεια στην σελίδα 4

ΝΕΟ Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝ.Α.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Α
εύχoνται σε όλα τα μέλη του
ευτυχισμένο το νέο έτος, γεμάτο
υγεία και δημιουργία!

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν
στις 9 Οκτωβρίου 2012 αναδείχθηκαν τα νέα
μέλη του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Α., το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Συνέχεια στην σελίδα 4

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το ΕΛ.ΙΝ.Α. κατέθεσε στον αρμόδιο υπουργό
της προτάσεις του για έναν νέο κανονισμό
κτιριακής ηχοπροστασίας.
Συνέχεια στην σελίδα 5
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Μήνυμα του Προέδρου του ΕΛ.ΙΝ.Α.
Καθ. Μιχαήλ Ταρουδάκη
Αγαπητοί φίλοι, μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α.,
Καθώς μπαίνομε στο 2013, η πατρίδα μας αγωνίζεται σκληρά να ξεφύγει από την οικονομική δίνη στην
οποία έχει περιέλθει. Ο ρόλος των τεχνικών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι να σηκώσουν το βάρος της
προσπάθειας ανάκαμψης της χώρας που περνά αναγκαστικά από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αισιοδοξία δεν πρέπει
να μας εγκαταλείπει αλλά παράλληλα πρέπει να έχομε τις αισθήσεις μας ανοικτές στα σημεία των καιρών.
Με αυτά τα δεδομένα, η εξαιρετική επιτυχία του Συνεδρίου μας στην Κέρκυρα δεν μπορεί παρά
να μας γεμίζει χαρά και να μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Η παρουσία νέων επιστημόνων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ακουστικής με ερευνητικά ενδιαφέροντα σε όλες τις περιοχές
της, δίνει πολλά μηνύματα για την ύπαρξη ενός εξαιρετικού δυναμικού στην Ελλάδα που καλείται να
διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη συνέχεια. Παράλληλα, η παρουσία καταξιωμένων επιστημόνων
τόσο από τον Ακαδημαϊκό όσο και από τον Επαγγελματικό χώρο μας δηλώνει ότι η εμπειρία είναι
παρούσα και έτοιμη να δώσει τη σκυτάλη στους νέους επιστήμονες. Η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων
στην όμορφη πόλη της Κέρκυρας και κάτω από την εξαιρετική οργάνωση των συναδέλφων από το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.
Στόχος του ΕΛ.ΙΝ.Α. είναι να συντονίσει στο μέτρο του δυνατού όλες τις προσπάθειες προαγωγής
της ακουστικής ως επιστήμη αλλά και ως απαραίτητο τεχνικό κλάδο που έχει λόγο στην καθημερινή μας ζωή. Με
την έννοια αυτή θα εντείνει την πίεσή του στην Πολιτεία προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρά τα
προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής για τα οποία η ακουστική έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.
Μάλιστα, θα έλεγα ότι η οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τον παραγκωνισμό τους, αφού η
θεσμική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν για παράδειγμα το θόρυβο και την ηχοπροστασία δεν
αποτιμώνται με χρήματα. Επίσης στα πλαίσια του ΕΛ.ΙΝ.Α. θα δραστηριοποιηθούν ξανά οι θεματικές Επιτροπές
που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα θεσμικά προβλήματα της ακουστικής ενώ δεν θα σταματήσουμε να
προσπαθούμε για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε θέματα ακουστικής. Θέλομε να είμαστε
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προσφέρουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μείνει η Ελλάδα παρούσα σε όλες τις
εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας και να διατηρήσουμε την αισιοδοξία, και γιατί όχι ακόμη και τον
ενθουσιασμό, στους επιστήμονες που ασχολούνται με την ακουστική ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στη
νέα εποχή της ανάπτυξης που όλοι μας οραματιζόμαστε και ευχόμαστε να έλθει γρήγορα.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Α. θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη μας που στις
εκλογές της Κέρκυρας μας εμπιστεύτηκαν την διοίκηση του ΕΛ.ΙΝ.Α. για τα επόμενα δύο χρόνια. Προσωπικά
επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που μου ζήτησαν να συνεχίσω να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου από τη θέση του Προέδρου και υπόσχομαι να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να συνεχίσει το
ΕΛ.ΙΝ.Α. την πορεία του στα τεχνικά δρώμενα της χώρας. Παράλληλα όμως θα ήθελα να απευθύνω έκκληση
στα μέλη μας να συνεχίσουν να στηρίζουν το Ινστιτούτο τόσο με την συμμετοχή τους στις δράσεις μας, όσο και
με τις παρεμβάσεις τους και τις υποδείξεις τους για τα ακουστικά δρώμενα στην Ελλάδα. Το ΕΛ.ΙΝ.Α. χρειάζεται
τα μέλη του περισσότερο από ποτέ. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά.
Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω για συμμετοχή των μελών μας στην έκδοση του ενημερωτικού δελτίου που
όπως βλέπετε μπαίνει σε μία νέα περίοδο έκδοσης με αλλαγή στην εμφάνιση και στη φιλοσοφία του. Με την
ευκαιρία αυτή ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Ανδρέα Φλώρο, ταμία του ΕΛ.ΙΝ.Α., που ανέλαβε να συντονίσει
τη νέα προσπάθεια επικοινωνίας με τα μέλη μας που είμαι σίγουρος ότι θα εδραιώσει ένα νέο βήμα έκφρασης για
όλους μας .
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Μιχάλης Ταρουδάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Α.” | Τεύχος 21 - Ιανουάριος 2013 | www.helina.gr

2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Α.!

ΣΕΛΙΔΑ

3

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
“ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012”
To Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής
(ΕΛ.ΙΝ.Α) διοργανώνει ανά διετία, με
αφετηρία το 2002, το Πανελλήνιο συνέδριο
Ακουστικής, σε συνεργασία με ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Φέτος,
οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου
“ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
2012”
πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της
Κέρκυρας από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου
και ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερα μεγάλη
επιτυχία. Το συνέδριο διοργανώθηκε από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνών
Ήχου και Εικόνας και Τμήμα Μουσικών
Σπουδών) και το ΕΛ.ΙΝ.Α.
Σύνεδροι προερχόμενοι από την
πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
της χώρας, αλλά και επαγγελματίες του
χώρου, έδωσαν το παρόν στο 6ο κατά
σειρά Συνέδριο Ακουστικής
εκπροσωπώντας σε ένα μεγάλο εύρος
επιστημονικών - ερευνητικών αλλά και
επαγγελματικών πεδίων της επιστήμης της
ακουστικής. Με την ενεργό συμμετοχή τους
συνέβαλλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη της
εργασίας των σύγχρονων Ελλήνων
επιστημόνων στον τομέα της ακουστικής,
στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς
και στην προώθηση της συνεργασίας όσων
ασχολούνται με την ακουστική και τις
εφαρμογές της.
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παρά τις συγκυρίες και ιδιαιτερότητες της
εποχής που διανύουμε, στο πρόγραμμα της
φετινής διοργάνωσης περιλήφθηκε η
παρουσίαση συνολικά 46 εργασιών /
εισηγήσεων υψηλού επιπέδου, οι οποίες
ανήκουν σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων της
ακουστικής επιστήμης, καλύπτοντας
θεματολογία όπως Αρχιτεκτονική
Ακουστική, Ακουστική Αρχαίων Θεάτρων,

Περιβαλλοντική
Ακουστική, Ηχορύπανση
και Μετάδοση Θορύβου,
Υποβρύχια
Κέρκυρα
Εφαρμοσμένη Ακουστική,
Κτιριακή Ακουστική,
Επεξεργασία Ακουστικού
Σήματος, Μουσική
Α κ ο υ σ τ ι κ ή ,
Ηλεκτροακουστική,
Ακουστική Οικολογία,
Βιοακουστική και
Ακουστικές Μετρήσεις.
Ο χώρος του συνεδρίου
Το επιστημονικό σκέλος
του προγράμματος
συμπληρώθηκε από μία
κεντρική ομιλία του Καθηγητή του Α.Π.Θ.
Ν. Τσινίκα με τίτλο «Ήχος & Εικόνα,
Αρχιτεκτονική & Μουσική», καθώς και μία
ενημερωτική ημερίδα (workshop), κατά την
διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκε το νέο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
«Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα»
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αυτής,
δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
συζητήσουν θέματα που άπτονται της
ακουστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ
επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μία αρχική
αποτύπωση του εθνικού χάρτη των
προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που σχετίζονται με την
ακουστική επιστήμη.
Παράλληλα, η οργανωτική επιτροπή
κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να κάνει
διαθέσιμο προς όλους τους συνέδρους ένα
ευχάριστο κοινωνικό πρόγραμμα,
παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους
συμμετέχοντες να έρθουν σε προσωπική
επαφή και να ανταλλάξουν απόψεις και
εμπειρίες κατ’ ιδίαν.

O τόμος των
πρακτικών του
συνεδρίου είναι
διαθέσιμος
ηλεκτρονικά. Για
περισσότερες
πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν να
απευθύνονται μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο
floros@ionio.gr
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

Στο 1ο τεύχος του για το 2013, το
επιστημονικό περιοδικό της Ακουστικής για
την ΕΑΑ Acta Acustica united with Acustica
περιλαμβάνει την ειδική έκδοση (Special
Issue) για την Ακουστική Αρχαίων Θεάτρων.
Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται συνολικά
14 δημοσιεύσεις, οι οποίες αρχικά
παρουσιάσθηκαν στα πλαίσια των εργασιών
του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την
ακουστική των αρχαίων θεάτρων που
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Πατρών τον Σεπτέμβριο του 2011.
Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
συνεδρίου, το οποίο σημείωσε εξαιρετική
επιτυχία, συγκεντρώνοντας τα επαινετικά
σχόλια πολλών ακουστικών εταιρειών της
Ευρώπης, ήταν ο Καθ. Ι. Μουρτζόπουλος.
Οι δημοσιεύσεις επελέγησαν μεταξύ του
συνόλου των εργασιών που παρουσιάσθηκαν
στο παραπάνω Συνέδριο και εγκρίθηκαν στο
TO NEO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Α.

Στις 9 Οκτωβρίου 2012, κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012”
πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση του Ινστιτούτου και οι αρχεραισίες
για την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του.
Η σύνθεση του Δ.Σ. που αναδείχθηκε
από την εκλογική διαδικασία στην οποία
συμμετείχαν συνολικά 26 από τα 38
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α.
είναι η εξής:
- Μ. Ταρουδάκης, Καθ. Παν/μίου
Κρήτης - Πρόεδρος
- Ν. Μπάρκας, Αναπλ. Καθ. Παν/μίου
Θράκης - Αντιπρόεδρος

Acta Acustica united with Acustica μετά από
διαδικασία νέας κρίσης.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι (Guest Editors)
της ειδικής έκδοσης είναι ο Καθ. Ι.
Μουρτζόπουλος από το Πανεπιστήμιο
Πατρών και ο Prof. Patrizio Fausti από το
Πανεπιστήμιο της Ferrara.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
την ειδική έκδοση μπορούν να βρεθούν στον
ιστοχώρο του Acta Acustica united with
Acustica (http://www.acta-acustica-unitedwith-acustica.com). Σημειώνεται ότι
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό έχουν
όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του
ΕΛ.ΙΝ.Α., μέσω των κωδικών που έχουν
λάβει από την Γραμματεία του. Όσα μέλη
δεν τους έχουν λάβει και έχουν πληρώσει την
συνδρομή τους για το έτος 2012, θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα κ. Γ.
Καλλίρη.

- Γ. Καλλίρης, Επίκ. Καθ. Παν/μίου
Θεσσαλονίκης - Γραμματέας
- Α. Φλώρος, Επίκ. Καθ. Ιονίου Παν/
μίου - Ταμίας
- Ι. Μουρτζόπουλος, Καθ. Παν/μίου
Πατρών - Μέλος
- Γ. Παπαδέλης, Επίκ. Καθ. Παν/μίου
Θεσσαλονίκης - Μέλος
- Δ. Σκαρλάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μίου Πατρών - Μέλος
- Ν. Τσινίκας, Καθ. Παν/μίου
Θεσσαλονίκης - Μέλος
- G. Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής Μέλος
- Ρ. Κωτσάκης, Υποψ. Διδακτoρας Σπουδάζον Μέλος

ΣΕΛΙΔΑ
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Επισκέπτεστε
συχνά την
ηλεκτρονική
σελίδα του
ΕΛΙΝΑ
(www.helina.gr).
Η ιστοσελίδα
ανανεώνεται
συνεχώς με
ανακοινώσεις και
πληροφορίες από
τον κόσμο της
ακουστικής.
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Νέος Κανονισμός Κτιριακής
Ηχοπροστασίας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Α
Στις 06.12.2012 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του ΕΛ.ΙΝ.Α. με τον
Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος, κο Σ.
Αλεξιάδη. Εκ μέρους του
Ινστιτούτου, στην συνάντηση
συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. G.
Schubert. Μετά από μια σύντομη
παρουσίαση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Ακουστικής
παρουσιάστηκε και κατατέθηκε η
ακόλουθη πρόταση του ΕΛ.ΙΝ.Α για
έναν Νέο Κανονισμό Κτιριακής
Ηχοπροστασίας:
Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία
δεν αποτελούσε έως τώρα
προτεραιότητα της κατασκευαστικής
βιομηχανίας. Για την πλειοψηφία των
κατασκευαστών προέχει η
λειτουργικότητα, η στατική επάρκεια,
η θερμομόνωση και η πυρασφάλεια.
Στις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η τρέχουσα
επιστημονική συζήτηση αφορά στην
ανάγκη να αυξηθεί ακόμα
περισσότερο η ήδη υψηλή
ηχομόνωση των κτιρίων, κυρίως
διότι, όσο εξελίσσεται ο οικιακός
εξοπλισμός ψυχαγωγίας (home
cinema, hi-fi stereo, video games,
κ.α.), αυξάνεται και ο θόρυβος που
παράγουν οι ένοικοι / χρήστες. Για
το λόγο αυτό, στην Οδηγία 89/106/
ΕΟΚ ο θόρυβος περιλαμβάνεται
μεταξύ των 6 βασικών στοιχείων που
πρέπει να καλύπτουν όλα τα
προϊόντα που ενσωματώνονται στα
κτίρια.
Όλες οι μέχρι σήμερα
προσπάθειες εφαρμογής κανονισμού
ηχομόνωσης στην Ελλάδα απέτυχαν,
διότι επικράτησε ο φόβος της

αύξησης του κόστους της
κατασκευής εκ μέρους των
κατασκευαστών. Έτσι, επί δεκαετίες
κατασκευάζον ται εκατον τάδες
χιλιάδες ακατάλληλα κτίρια στα
οποία η μεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων ζει σε κακές ακουστικές
συνθήκες. Οι επιπτώσεις στην υγεία
των πολιτών είναι προφανείς και
μεγάλες. Επιπλέον καθυστερεί η
ανάπτυξη περισσοτέρων κλάδων της
οικονομίας με αποτέλεσμα σημαντική
απώλεια θέσεων εργασίας και
περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής κατασκευαστικής
βιομηχανίας, που γίνεται φανερή σε
έργα που κατασκευάζονται με
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πέρα από την ανάγκη να
επιλυθεί η συγκεκριμένη αγκύλωση,
προκύπτουν σημαντικότερα
ζητήματα μεταξύ των οποίων η
ανάγκη να γνωρίζει ο καταναλωτής
την ποιότητα του προϊόντος που
επιλέγει, ώστε να παταχθεί ο
αθέμιτος ανταγωνισμός. Έτσι
προωθείται ήδη στον ευρωπαϊκό
χώρο ένα σύστημα αξιολόγησης της
ηχομόνωσης και κατάταξης των
κτιρίων κατά το αντίστοιχο σύστημα
της κατάταξης των κτιρίων ανάλογα
με την ενεργειακή τους επίδοση.
Ο νέος κανονισμός εισάγει τον
διαχωρισμό της ακουστικής άνεσης
σε επιμέρους κατηγορίες, όπου η
κατηγορία 1 αντιστοιχεί στην μέγιστη
ηχομόνωση και η 5 στην ελάχιστη.
Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος του
έργου θα υποχρεούται να δηλώνει
την κατηγορία που θέλει να εμπίπτει
το κτίριο και έτσι ο ενδιαφερόμενος
αγοραστής θα μπορεί να γνωρίζει εκ

από τον G. Schubert
των προτέρων, αν και κατά πόσο
αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη
του για ακουστική άνεση και
ηχοπροστασία. Έτσι ο κανονισμός
εισάγει απαίτηση για κατάταξη μόνο
και όχι για συγκεκριμένη κατηγορία
ηχομόνωσης. Συνεπώς δεν τίθεται
θέμα αύξησης του κατασκευαστικού
κόστους.
Η ζήτηση για καλύτερα κτίρια
από ακουστική άποψη, προσδοκάται
ότι με έναν απλό και ανώδυνο για την
κατασκευαστική αγορά τρόπο, θα
αυξήσει και την προσφορά κτιρίων με
μια ικανοποιητική, ανάλογα με τις
απαιτήσεις των ενοίκων / χρηστών,
ακουστική άνεση, χωρίς την επιβολή
ελαχίστων απαιτήσεων από την
πλευρά του δημοσίου. Το μόνο που
χρειάζεται να επιβληθεί είναι η
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,
δηλαδή τελικά η διαφάνεια.
Με την πάροδο του χρόνου και
την εφαρμογή του κανονισμού, θα
επιτευχθεί και η σύγκλιση με τις
εναρμονισμένες πρακτικές και
μεθοδολογίες που ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να
συμμετάσχει και η Ελλάδα στην
ανάπτυξη του κλάδου αυτού της
περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Ο εκπρόσωπος του ΕΛ.ΙΝ.Α.
τέλος ανέφερε ότι το Ινστιτούτο
μπορεί να συνεργαστεί στην
εκπαίδευση στελεχών των
πολεοδομικών γραφείων και
γενικότερα στην επιμόρφωση
μελετητών. Συμφωνήθηκε να γίνει
μία, σε μεγαλύτερο βάθος,
ενημέρωση του ιδίου και των
συνεργατών του στο άμεσο μέλλον.
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Α.,
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
“ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012”, διακινήθηκε
ερωτηματολόγιο μεταξύ των
συνέδρων με άμεσο σκοπό την
απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης
εικόνας του χώρου της ακουστικής σε
πανελλαδικό επίπεδο και απώτερο
στόχο να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
του ΕΛ.ΙΝ.Α. προς την Ελληνική
Ακουστική Επιστημονική Κοινότητα.
Το ερωτηματολόγιο
συμπλήρωσαν συνολικά 34 σύνεδροι,
εκ των οποίων το 70% ήταν μέλη του
Ινστιτούτου. Οι κλειστού τύπου
ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο
ερωτηματολόγιο αφορούσαν σε ένα
πρώτο μέρος στην ταυτότητα των
ερωτηθέντων ως προς τα
δημογραφικά τους στοιχεία, στο
επίπεδο των σπουδών τους και στην

τρέχουσα εργασιακή τους
κατάσταση.
Στο δεύτερο μέρος του εντύπου,
οι ερωτήσεις ζητούσαν τις απόψεις
των ερωτηθέντων για τις σπουδές
ακουστικής στη χώρα μας, τις τάσεις
της προσφερόμενης εργασίας κατά
τα τελευταία χρόνια και το βαθμό
ικανοποίησης από την εργασία.
Τέλος, στο τρίτο μέρος, οι κλειστές
διαθέσιμες
ερωτήσεις
επικεντρώνονταν στην αξιολόγηση
και βαθμολόγηση των δράσεων του
ΕΛ.ΙΝ.Α., όπως το πανελλήνιο
συνέδριο, ο ιστοχώρος του
ινστιτούτου, οι ημερίδες που
διοργανώνονται κατά καιρούς, η
διανομή του Acta Acustica στα μέλη
και το ενημερωτικό δελτίο.
Παράλληλα, στο τρίτο αυτό μέρος
υπήρχαν και δύο ανοικτές ερωτήσεις

όπου μπορούσε κανείς να αναπτύξει
της προσωπικές ιδέες του και απόψεις
προς το Δ.Σ. για περαιτέρω
βελτίωση των δράσεων του
ΕΛ.ΙΝ.Α. κατά το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Η επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της έρευνας
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων που
θα προκύψουν, μαζί με τα αντίστοιχα
συμπεράσματα, θα δημοσιευτούν σε
επόμενο τεύχος των Νέων του
ΕΛ.ΙΝ.Α., καθώς επίσης και στον
ιστοχώρο του Ινστιτούτου.

Γ. Καλλίρης
Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Γραμματέας ΕΛ.ΙΝ.Α.
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Προσεχή συνέδρια Ακουστικής
2013
ΤΊΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

EAA Euroregio/EAA
Winter School

March 18-21

Merano, Italy

www.aia-daga.eu/
index.php/en/eaa-winterschool.html

IEEE International
Conference on Acoustics,
Speech, and
Signal Processing (ICASSP
2013)

March 26-31

Vancouver, Canada

www.icassp2013.com

21st International
Congress on Acoustics
(ICA 2013)

June 02-07

Montréal, Canada

www.ica2013montreal.org

International Symposium
on Room Acoustics (ISRA
2013)

June 09-11

Toronto, Canada

www.isra2013.com

12th European Conference
on Underwater Acoustics

June 23 - 28

Corfu, Greece

www.uam-conferences.org

20th International
Congress on Sound and
Vibration

July 7-11

Bangkok, Thailand

www.icsv20.org

Internoise 2013

September 15 - 18

Innsbruck, Austria

www.internoise2012.com

2014
ΤΊΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

IEEE International
Conference on Acoustics,
Speech, and
Signal Processing (ICASSP
2013)

May 4 -9

Florence, Italy

www.icassp2014.org

21th International
Congress on Sound and
Vibration

July 6 - 10

Beijing, China

-

Forum Acusticum 2014

September 7 - 12

Krakow, Poland

www.fa2014.pl

Internoise 2014

November 16 - 19

Melbourne, Australia

www.internoise2014.org
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Ανοιχτή πρόσκληση για νέα μέλη
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Α.
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ καλεί όλους τους
συναδέ λ φους που επιθυμού ν να
ενταχθού ν στο Ινστιτού τ ο να
συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής
(μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου (http://
www.helina.gr/images/documents/
reg_form.pdf) και να την αποστείλουν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον
Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου κ.
Γιώργο Καλλίρη στη διεύθυνση
gkal@auth.gr.
Η συνδρομή στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Ακουστικής είναι 50€
ετησίως για τα μέ λ η και τους

εταίρους και 30€ για τα σπουδάζοντα
μέλη. Η πληρωμή της συνδρομής
μπορεί να γίνει με κατάθεση στον
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό
(IBAN) της ALPHA BANK:
GR330140158015800210 1186000
Όνονα: Βασιλειάδης Αναστάσιος
Mετά την κατάθεση, οι
συνά δ ελφοι παρακαλού ν ται να
αποστέλλουν στον Ταμία του
Ινστιτού τ ου κ. Ανδρέα Φλώρο
αντίγραφο της τραπεζικής
συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση
floros@ionio.gr ή με φαξ στο
τηλέφωνο 26610 87866, ώστε να

ενεργοποιηθεί η συνδρομή τους στο
περιοδικό ACTA ACUSTICA united
with ACUSTICA.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του
Ινστιτούτου, όλοι όσοι έχουν πτυχίο
ΑΕΙ με ενεργό συμμετοχή στην
περιοχή της Ακουστικής εντάσσονται
στην κατηγορία των «Εταίρων».
Συνάδελφοι χωρίς πτυχίο ΑΕΙ αλλά
με ενασχόληση στην περιοχή της
Ακουστική ς εντά σ σονται στην
κατηγορία των «Μελών». Όσοι
σπουδάζουν σε αντικείμενο σχετικό
με την Ακουστική, εντάσσονται στην
κατηγορία των «Σπουδαζό ν των
Μελών».

Συνεργάτες για το ενημερωτικό δελτίο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ “ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Α”
Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΛ.ΙΝ.Α.
«ΝΕΑ του ΕΛΙΝΑ» είναι ανοικτό σε
συνεργασίες με όλα τα μέλη του
Ινστιτούτου. Νέα σχετικά με πάσης
φύσεως δραστηριότητες που
αφορούν στην ακουστική και απόψεις
για την περιοχή, είναι ευπρόσδεκτες
προς δημοσίευση.
Παράλληλα, στο Ενημερωτικό
Δελτίο του ΕΛ.ΙΝ.Α. καταγράφονται
οι εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές)
που εκπονούνται σε όλα τα Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
σχετίζονται με την Ακουστική. Οι
σελίδες του Δελτίου είναι επίσης
ανοικτέ ς για την δημοσίευση

περιλήψεων διδακτορικών διατριβών
που απονέμονται από τα
Πανεπιστήμια με αντικείμενο την
Ακουστική. Καλούνται τα μέλη μας
καθηγητέ ς Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που
επιβλέπουν προπτυχιακές εργασίες ή
μεταπτυχιακέ ς - διδακτορικές
διατριβές να μας κοινοποιήσουν τους
τίτλους και τα ονόματα των φοιτητών
που τις εκπονούν, αποστέλλοντας
προς δημοσίευση και μία σύντομη
περίληψη αυτών.
Παρακαλούμε στείλτε το υλικό
προς δημοσίευση στα μέ λ η της
εκδοτικής ομάδας του ΕΛ.ΙΝ.Α. κ.κ.
Α. Φλώρο και Μ. Ταρουδάκη σε

ηλεκτρονική μορφή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις
διευθύνσεις floros@ionio.gr και
taroud@iacm.forth.gr αντίστοιχα.
Το ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται
τρεις φορές το χρόνο και διανέμεται
ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του
ΕΛ.ΙΝ.Α., αλλά και σε κάθε άλλο
ενδιαφερόμενο.
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