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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πανελλήνιο ςνέδπιο Απσιηεκηονικήρ με θέμα «Σα Κάζηπα ηηρ Βιομησανίαρ» 

οπγανώνει ηο ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηιρ 12-14 Μαΐος ζηη Θεζζαλονίκη 

 

Πεξηζζόηεξεο από 50 εηζεγήζεηο, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ Απνζήθε Γ΄ ζην ιηκάλη, 

ζηηο 12, 13 θαη 14 Μαΐνπ, πεξηιακβάλεη ην Πανελλήνιο ςνέδπιο Απσιηεκηονικήρ κε 

ηίηιν "Σα Κάζηπα ηηρ Βιομησανίαρ - Αποκαηάζηαζη, Δπανένηαξη, Αξιοποίηζη",  

πνπ νξγαλώλεη ην ΤΔΔ/ΤΘΜ ζηε Θεζζαινλίθε, θηινδνμώληαο λα επαλαθέξεη ζην 

επίθεληξν ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο ηελ αλαμηνπνίεηε βηνκεραληθή  θιεξνλνκηά ηεο 

Διιάδαο.  

Ζ είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε, ελώ ππάξρεη θαη δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

κέζω livestreaming πνπ ζα αλαξηάηαη θαζεκεξηλά ζην site ηνπ ζπλεδξίνπ 

(https://castlesofindustry.wordpress.com/). 

Τν ΤΔΔ/ΤΘΜ αλαγλωξίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ωο 

αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ, δηνξγαλώλεη ην ζπγθεθξηκέλν 

Παλειιήλην Σπλέδξην κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ζεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαγξαθή, 

ηεθκεξίωζε θαη δηαρείξηζε ζεκαληηθώλ αλελεξγώλ βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάηωλ θαη 

θηηξίωλ πνπ ζήκεξα απνηεινύλ ζηνηρεία κλήκεο. 

Σεκαληηθή είλαη θαη ε παξάιιειε έθζεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Νέα Παπαλία, 

ζηον Κήπο ηων Γλςπηών και εγκαινιάζεηαι ηην Κςπιακή 15 Μαΐος, ώπα 12:00. 

Σηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη 30 κειέηεο βξαβεπκέλεο  ζε Αξρηηεθηνληθνύο 

Γηαγωληζκνύο θαη 36 ζρεηηθέο δηπιωκαηηθέο εξγαζίεο από 5 παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, 

ην ΔΜΠ, ην ΑΠΘ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην Πνιπηερλείν Θξήηεο θαη ηελ 

Πνιπηερληθή Σρνιή Παηξώλ.  

Με ην Παλειιήλην Σπλέδξην "Τα Θάζηξα ηεο Βηνκεραλίαο" ην ΤΔΔ/ΤΘΜ επηδηώθεη λα 

αλαδείμεη ην ζπζρεηηζκό κε δεηήκαηα βηωζηκόηεηαο θαη αλζεθηηθόηεηαο θαη λα 

αλαδεηήζεη ζπλέξγεηεο, ηξόπνπο θαη κεζόδνπο πνπ ζα επαλαθέξνπλ απηά ηα 

ζπγθξνηήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή καο δωή. Ζ δηνξγάλωζε ηνπ ζπλεδξίνπ επηζπκεί, 

παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή δεηεκάηωλ απνθαηάζηαζεο θαη επαλάρξεζεο ηνπ 

πινπνηεκέλνπ ή πξνγξακκαηηδόκελνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζε αλελεξγά βηνκεραληθά 

θηίξηα, λα ελζαξξύλεη ην επηζηεκνληθό έξγν πνπ κέζα από ηελ έξεπλα θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ κπνξεί λα θωηίζεη ηνλ ζπζρεηηζκό ηνπ ζέκαηνο κε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαζώο 

θαη κε ην θνηλωληθό πεδίν κέζω πξωηνβνπιηώλ θαη δξάζεωλ θνηλωληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ εξγάζηεθε 14κειήο Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή κε 

Πξόεδξν ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μ.Δ. Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΤΔΔ/ΤΘΜ θ. Πξόδξνκν 

Νηθεθνξίδε, ελώ Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (46 κέιε), είλαη ν νκόηηκνο 

θαζεγεηήο ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ θ. Μηραήι Ννκηθόο.  

https://castlesofindustry.wordpress.com/


Δηδηθόο πξνζθεθιεκέλνο θαη νκηιεηήο ζα είλαη ν θαηαμηωκέλνο Γάιινο 

Αξρηηέθηνλαο Jacques Pajot, ωο εθπξόζωπνο ηνπ θεκηζκέλνπ αξρηηεθηνληθνύ 

γξαθείνπ Atelier Novembre, ηνπ νπνίνπ ην πνιπζρηδέο έξγν ζα παξνπζηάζεη ζην ηέινο 
ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Θεμαηικοί άξονερ ηος ζςνεδπίος και επιμέποςρ ενόηηηερ: 

 

Ππώτορ άξοναρ: Θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηωλ άπιωλ θαη πιηθώλ ηεθκεξίωλ ηεο 

πξνβηνκεραληθήο θαη βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. 

 Ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Αλάιπζε, ηεθκεξίωζε θαη αμηνιόγεζε βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεωλ, 

 Θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, 

 Θαηαγξαθή γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ καξηπξηώλ 

 

Δεύτεπορ άξοναρ: Γηαρείξηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

 Πνιηηηθέο πξνζηαζίαο 

 Θεζκηθό πιαίζην 

 Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

 Εεηήκαηα βηωζηκόηεηαο 

 Εεηήκαηα αλζεθηηθόηεηαο 

 

Τπίτορ άξοναρ: Απνθαηάζηαζε, επαλάρξεζε θαη επαλέληαμε θηηξίωλ ζην ζύγρξνλν 

πιαίζην (case studies). 

 Μειέηεο θαη έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζηηθή θαη θηηξηαθή θιίκαθα 

κεκνλωκέλωλ θηηξίωλ ή ζπγθξνηεκάηωλ. 

 

Τέταπτορ άξοναρ: Δθπαίδεπζε θαη θνηλωληθή επαηζζεηνπνίεζε 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

 Θηλήκαηα πνιηηώλ 

 Πξωηνβνπιίεο θνξέωλ 

 

Τν πξόγξακκα θαζώο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν 

ηνπ ζπλεδξίνπ https://castlesofindustry.wordpress.com/ . 

 

 

 

 

                                                             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://castlesofindustry.wordpress.com/
http://www.tkm.tee.gr/

