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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

40 χρόνια από το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη 

Ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σεισμικής Μηχανικής 

 

Ειδική θεματική συνεδρία με θέμα «40 χρόνια από το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη – 

εξελίξεις και επιτεύγματα στην αντιμετώπιση  φαινομένων σεισμού», συνδιοργανώνει το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49), την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 

και ώρα 09:30 το πρωί, στο πλαίσιο του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σεισμικής Μηχανικής, 

που οργανώνουν το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) και το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών ΑΠΘ, το διάστημα 18-21 Ιουνίου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν δύο παρουσιάσεις από ομάδες εργασίες του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ και συγκεκριμένα: 

Την «επίδραση του σεισμού του 1978 στην αστική μορφολογία της Θεσσαλονίκης (πολεοδομία, 

δημόσιος χώρος, αρχιτεκτονική)», θα παρουσιάσει ομάδα εργασίας του Τμήματος, 

αποτελούμενη από τους πολιτικούς μηχανικούς Δημήτρη Δημητριάδη, Όλια Ζηκοπούλου και 

Βασίλη Λεκίδη και τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Κυριακή Πετρίδου, Παναγιώτη Σκαρλάτο 

(ομιλητής) και Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα. 

Την «ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών κτιρίων της Θεσσαλονίκης από το σεισμό της 20ης 

Ιουνίου 1978», θα παρουσιάσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους πολιτικούς μηχανικούς 

Χρήστο Ιγνατάκη, Δημοσθένη Σαρηγιάννη και Κοσμά Στυλιανίδη (ομιλητής).  

Στην ίδια εκδήλωση θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην εμπειρία του μεγάλου σεισμού 

του 1978, της επίδρασης που είχε στην μετέπειτα διαμόρφωση της αντισεισμικής πολιτικής της 

χώρας, των επιστημονικών σεισμολογικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής, της σημερινής 

εικόνας της αντισεισμικής θωράκισης των υποδομών της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε 

παραδείγματα της διεθνούς πρακτικής και εμπειρίας στο πεδίο των σεισμών οι: 

 Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ 

 Mauro Dolce, καθηγητής του University of Federico ll Naples, Διευθυντής Πολιτικής 

Προστασίας της Ιταλίας 

 Κυριαζής Πιτιλάκης, καθηγητής ΑΠΘ 

 Γεώργιος Μάνος, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ 

 Μανώλης Σκορδύλης, καθηγητής ΑΠΘ 

 Κωνσταντίνος Μορφίδης, εντεταλμένος ερευνητής ΙΤΣΑΚ 

 Ιωάννης Δουδούμης, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ 

 Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής ΑΠΘ 

 Θωμάς Σαλονικιός, κύριος ερευνητής ΙΤΣΑΚ 

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί και από την παρουσίαση ιστορικού φωτογραφικού υλικού από το 

σεισμό του 1978, από το αρχείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

 

 

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr, 

στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

