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6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ 

Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

3η Ανακοίνωση 
 

Η ΕΤΕΠΑΜ διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων που είναι αφιερωμένο στη 

μνήμη της Καλλιόπης Θεοχαρίδου και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49) στις 13,14,15 και 16 Οκτωβρίου 2022.  

 

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος και του μεγάλου αριθμού των Ανακοινώσεων, η Οργανωτική 

Επιτροπή αποφάσισε την παράτασή του για μία ημέρα ακόμη (Κυριακή 16 Οκτωβρίου). Για 

πρώτη φορά επομένως η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τετραήμερη. 

 

Η 6η Συνεδρία (2η πρωινή Παρασκευής 14 Οκτωβρίου) αφιερώνεται στη μνήμη της Καλλιόπης 

Θεοχαρίδου και το έργο της. 

Το ειδικό θέμα με τίτλο «Αναστηλώσεις μνημειακών συνόλων», θα διεξαχθεί στις δύο πρωινές 

συνεδρίες της 3ης ημέρας (Σάββατο 15 Οκτωβρίου). 

 

Αντικείμενο – Θεματολογία 
Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με την Αναστήλωση των ιστορικών 

κτισμάτων (και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν 
 α) στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβάσεων, 
 β) στην αντιμετώπιση της  σεισμικής επικινδυνότητας και των λοιπών  παραγόντων  τρωτότητας 

των μνημείων 

 γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή 
 δ) στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών 

επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό έργο. 
 

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενημέρωση / ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

συνέδρων και εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου, που θα 

συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους φορείς υλοποίησης και προστασίας στη χώρα μας) 

της δέουσας  επιστημονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων και αναδείξεων των μνημείων. 
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Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 

15 λεπτά. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας: www.etepam.gr.  

 

Εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε μέσω του λογαριασμού της ΕΤΕΠΑΜ στην ALPHA BANK: 

IBAN  GR 36 0140 7050 7050 0200 2009 112 (με αναφορά του ονόματος του καταθέτη και της 

λέξης «συνέδριο»)  είτε επί τόπου στις 13/10/2022. Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι 70€ 

για συνέδρους που δεν είναι μέλη της ΕΤΕΠΑΜ. Για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της 

ΕΤΕΠΑΜ (πληρωμένη η συνδρομή του 2022) και για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές (με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας) το κόστος συμμετοχής είναι 30€.    

 

Ο τόμος των περιλήψεων θα δοθεί στους συμμετέχοντες με την έναρξη του Συνεδρίου και θα 

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής. Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται και το ψηφιακό 

αρχείο  με τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων που θα εκδοθεί μετά το Συνέδριο. Πληροφορίες 

για τα πλήρη κείμενα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ. 

 

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων έχει τεθεί υπό την αιγίδα των ακόλουθων φορέων: 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 

Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.) 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή: 
Μ. Αξιωτίδου, E. Βιντζηλαίου, Γ. Γραμμένος, Ε. Δεληνικόλα, Κ. Δρόσου, Ε. Ζαρογιάννη, Χ. 

Ιγνατάκης, Α. Μιλτιάδου, Αι. Μανούσου-Ντέλλα, Β. Πάχτα, Θ. Σαλονικιός. 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή: 

Φ. Αθανασίου, Α. Ανδρουλιδάκη, Μ. Αρακαδάκη, Ε. Βιντζηλαίου, Ε. Γατοπούλου, Ν. 

Δεληνικόλας, Ι. Δουδούμης, Β. Ελευθερίου, Ε. Εφεσίου, Χ. Ζαρκάδα, Πλ. Θεοχαρίδης, Χ. 

Ιγνατάκης, Γ. Καραδέδος, Κ. Καραδήμα, Ε. Μαΐστρου, Φ. Μαλλούχου, Σ. Μαμαλούκος, Γ. 

Μάνος, Α. Μιλτιάδου, Π. Μπίρταχας,  Αι. Μανούσου-Ντέλλα, Ι. Παπαγιάννη, Γ. Πενέλης, Κ. 

Σπυράκος, Ι. Στεριώτου, Μ. Στεφανίδου, Κ. Στυλιανίδης, Ε. Τσακανίκα, Δ. Φιλιππίδης, Ι. 

Ψυχάρης, E.A. Χλέπα. 
 

Επικοινωνία – πληροφορίες: 
e mail:  6etepam.conference@gmail.com 
τηλ: 6972082970 για την Αθήνα και 

       6980191672 για τη Θεσσαλονίκη  
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