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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Γιαδικηςακή παποςζίαζη για ηο Πανελλήνιο ςνέδπιο «Σα Κάζηπα ηηρ Βιομησανίαρ» 

οπγανώνει ηο ΣΔΔ/ΣΚΜ 

 

Δηαδηθηπαθή  ζπλέληεπμε ηύπνπ  θαη παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηωλ ζηόρωλ ηεο 

δηνξγάλωζεο Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ κε ζέκα “Σα Κάζηπα ηηρ Βιομησανίαρ – Δπανένηαξη 

και Αξιοποίηζη” ηνλ Απξίιην ηνπ 2022, δηνξγαλώλεη ην ΤΕΕ/ΤΚΜ ηελ επόκελε Πέμπηη 22 

Αππιλίος 2021 και ώπα 19:00, κε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο από θάζε ελδηαθεξόκελν. 

 

Τν Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, απνθάζηζε ηε 

δηνξγάλωζε ηνπ παλειιελίνπ ζπλεδξίνπ, αλαγλωξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ θαη ήδε 

έρεη απεπζύλεη δεκόζηα πξόζθιεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο επηζηήκνλεο λα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη λα ππνβάινπλ αλαθνηλώζεηο. 

Σε αξθεηέο πόιεηο κεγάια αλελεξγά βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ εληαρζεί ζηε δωή ηεο 

πόιεο κέζω ηεο επαλάρξεζεο. Πνιιά όκωο παξακέλνπλ αλελεξγά έρνληαο ππνζηεί κεγάιεο 

θζνξέο θαη θηλδπλεύνληαο από αλεπαλόξζωηεο βιάβεο. Τν ζπλέδξην ζα έρεη ωο βαζηθό ζηόρν λα 

δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαγξαθή, ηεθκεξίωζε θαη δηαρείξηζε ζεκαληηθώλ 

αλελεξγώλ βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάηωλ θαη θηηξίωλ αλαδεηώληαο θαη αλαδεηθλύνληαο 

ζπλέξγεηεο, ηξόπνπο θαη κεζόδνπο πνπ ζα επαλαθέξνπλ απηά ηα ζπγθξνηήκαηα ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δωή. 

Ομιληηέρ ζηη διαδικηςακή παποςζίαζη θα είναι οι: 

Γιώπγορ Σζακούμηρ, ππόεδπορ ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Ππόδπομορ Νικηθοπίδηρ, Απσιηέκηων και Ππόεδπορ Οπγανωηικήρ Δπιηποπήρ 

Αζπαζία Λούβη,  Απσαιολόγορ 

Δλένη Μαΐζηπος,  Ομόηιμη καθηγήηπια Δ. Μ. Π. 

Μαπία Μαςποειδή, Γπ Ιζηοπικόρ - Βιομησανική Απσαιολόγορ, Ππόεδπορ ηος Δλληνικού 

Σμήμαηορ ηος TICCHI 

Σηελ εθδήιωζε ζα απεπζύλεη ραηξεηηζκό ν Ππόεδπορ ηος ςνδέζμος Βιομησανιών 

Δλλάδορ, Αθανάζιορ αββάκηρ. 

 

H παξαθνινύζεζε είλαη ειεύζεξε, ρωξίο λα απαηηείηαη εγγξαθή, κέζω ηεο πιαηθόξκαο Zoom, 

ζην εμήο link: https://us02web.zoom.us/j/88986138646, ελώ ελαιιαθηηθά νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήιωζε κέζω Youtube ζην εμήο link: 

https://youtu.be/zgyr0yem8Fk. 

 

Πεξηζζόηεξα γηα ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηε ζύλζεζε ηεο Οξγαλωηηθήο 

Επηηξνπήο θαη ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ Οκόηηκνπ Καζεγεηή ηνπ ΑΠΘ 

θ. Μηραήι Ννκηθνύ θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο δειώζεωλ ζπκκεηνρήο θαη αλαθνηλώζεωλ, κπνξνύλ 

λα εληνπίζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ΔΓΩ 

 

                                         Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

https://us02web.zoom.us/j/88986138646
https://youtu.be/zgyr0yem8Fk
https://castlesofindustry.wordpress.com/
http://www.tkm.tee.gr/

