27-31 Μαίου 2018
Χερσόνησος, Κρήτη

Το συνέδριο EURONOISE 2018, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής,
πραγματοποιήθηκε στις 27-31 Μαΐου 2018 στην Χερσόνησο Κρήτης. Ο χώρος του
συνεδρίου ήταν το συνεδριακό κέντρο του Creta Maris Resort. Στο Συνέδριο
παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες από 42 χώρες,
συμπεριλαμβανομένων 120 φοιτητών. Διεξήχθησαν 73 συνεδρίες που κάλυψαν
όλες τις πτυχές της ακουστικής σε σχέση με τον θόρυβο, μεταξύ των οποίων 55
δομημένες συνεδρίες σε θεματικά θέματα ελέγχου θορύβου και κραδασμών.
Συνολικά έγιναν 555 παρουσιάσεις. Το συνέδριο έλαβε μεγάλη δημοσιότητα μεταξύ
των τοπικών ειδησεογραφικών μέσων, τα οποία αφιέρωσαν σημαντικό τηλεοπτικό
χρόνο και άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε τοπικές εφημερίδες και σε
ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης.
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Συνεδρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης της
Περιφέρειας Κρήτης κ. Γιώργος Αλεξάκης έκανε σύντομη ομιλία, παρουσιάζοντας τις
προτεραιότητες της περιοχής στην έρευνα και την ανάπτυξη. Επίσης παρέδωσε
αναμνηστικό βραβείο στον Διευθυντή της ΕΑΑ Δρ. Antonio Perez-Lopez, ο οποίος
ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (HELINA).
Ο Πρόεδρος του ΕΑΑ., κ. Jorge Patricio, και ο Ταμίας του ΕΛΙΝΑ, κ. Παναγιώτης
Παπαδάκης, έκαναν έναν σύντομο χαιρετισμό, ενώ ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ.
Μιχαήλ Ταρουδάκης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξήγησε τις τεχνικές
λεπτομέρειες του Συνεδρίου.
Το κουαρτέτο εγχόρδων του Δήμου Ηρακλείου παρουσίασε μια σύντομη συναυλία
με μουσικές συνθέσεις από τον Μ. Μότσαρτ και τον Ν. Σκαλκώτα.
Οι καθηγητές Dick Botteldooren, Gaetano Licitra και Carl Hopkins ήταν οι κύριοι ομιλητές
(keynote speakers) της διάσκεψης.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ένα πλούσιο
κοινωνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος και μια επιλογή
ανάμεσα σε τρεις εκδρομές με αξιοθέατα. Το επίσημο δείπνο του συνεδρίου διοργανώθηκε
στο Royal Heights Resort. Μια δίωρη ζωντανή παράσταση που περιελάμβανε τοπικά
μουσικά τραγούδια και χορούς εκτελεσμένους από μια επαγγελματική ομάδα συνόδευε το

συμπόσιο που τελείωσε με ένα χορευτικό πάρτι με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των
παρευρισκομένων.
Επίσης μια έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών διοργανώθηκε στο φουαγιέ του Συνεδριακού
Κέντρου. Πολλές εταιρείες παρουσίασαν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε 17
θαλάμους, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο συνέδριο να συζητήσουν με
επαγγελματίες στον τομέα της παροχής συμβουλών, υλικών και οργάνων για νέες τάσεις
και προϊόντα που σχετίζονται με τις διάφορες εφαρμογές της ακουστικής.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑ, Jorge Patricio, και ο
Διευθυντής της ΕΑΑ Antonio Perez-Lopez επέδωσαν σε επτά (7) νέους ερευνητές τις
χορηγίες για κάλυψη των εξόδων ταξιδιών που έχουν θεσμοθετηθεί από την ΕΑΑ.
Εκτός από τις επιχορηγήσεις ταξιδιού, η ΕΑΑ παρέχει βραβεία για το καλύτερη εργασία και
παρουσίαση των νέων ερευνητών. Τα φετινά βραβεία ( 6 συνολικά) ανακοινώθηκαν κατά
την τελετή λήξης του Euronoise 2018. Αυτά τα βραβεία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα
Head Genuit.
Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου και των εκτελεστικών συμβουλίων της ΕΑΑ
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 26 Μαΐου στο χώρο του συνεδρίου. Η Γενική Συνέλευση
της ΕΑΑ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Μαΐου με υψηλό ποσοστό συμμετοχής των
εθνικών αντιπροσώπων των μελών της ΕΑΑ. Το EURONOISE 2018 και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Ακουστικής φιλοξένησαν επίσης τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς
Επιτροπής Ακουστικής (ICA) που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Συνεδρίου την Πέμπτη
31 Μαΐου 2018.
Το EURONOISE 2018 χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία ECOPHON, την Περιφέρεια Κρήτης
και το Δήμο Ηρακλείου. Τα οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου διεξήχθησαν με τη βοήθεια
του Οργανισμού Οργάνωσης Ταξιδιών και Συνεδρίων CCBS Ελλάδας και της ομάδας
ερευνητών και βοηθών του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Τα Πρακτικά Συνεδρίου που επεξεργάστηκε ο Μιχαήλ Ταρουδάκης υπό την τεχνική
υποστήριξη του Γιώργου Ανδρουλάκη περιλαμβάνουν 410 πλήρεις εργασίες και
παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες EURONOISE 2018 σε USB stick. Σύντομα θα είναι
διαθέσιμα on-line στον ιστότοπο του EURONOISE 2018 (www.euronoise2018.eu).
Το επόμενο Euronoise θα πραγματοποιηθεί το 2021 στο Funchal, στη Μαδέρα της
Πορτογαλίας.

