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4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ 
Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

3η Ανακοίνωση 
 

Η ΕΤΕΠΑΜ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αναστηλώσεων, στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ - ΤΚΜ στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 
στις 26,27,28 Νοεµβρίου 2015.  
  
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) στη σεισµική επικινδυνότητα των µνηµείων 
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκµηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρµογή 
δ) στην 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. 
 
Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήµερη και δύο από τις συνεδρίες θα 
αφιερωθούν στα ειδικά θέµατα µε τίτλους: 
«Αναστηλώσεις νεώτερων µνηµείων µε φέροντα στοιχεία από χάλυβα και 
οπλισµένο σκυρόδεµα» και 
« Οι επιπτώσεις του σεισµού της Κεφαλονιάς στα µνηµεία» . 
Το πρόγραµµα του συνεδρίου είναι: 

Πρόγραµµα 
 

Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 
Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισµοί 
 
1η Συνεδρία  
Αναστήλωση µνηµείων της αρχαιότητας 
( 5 ανακοινώσεις) 
2η Συνεδρία 
Αναστήλωση βυζαντινών και µεσαιωνικών µνηµείων 



 

 

( 6 ανακοινώσεις) 
3η Συνεδρία 
Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων 
( 6 ανακοινώσεις) 
4η Συνεδρία 
Στερέωση, δοµική αποκατάσταση 
( 6 ανακοινώσεις)  
 
Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 
 
5η Συνεδρία  
Αναστήλωση µνηµείων της αρχαιότητας 
( 7 ανακοινώσεις) 
6η Συνεδρία 
Αναστήλωση βυζαντινών και µεσαιωνικών µνηµείων 
( 7 ανακοινώσεις)  
7η Συνεδρία 
Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων 
(6 ανακοινώσεις) 
8η Συνεδρία 
Αναστήλωση µνηµείων της αρχαιότητας  
( 6 ανακοινώσεις)  
 
Σάββατο 28 Νοεµβρίου 
 
9η Συνεδρία   
Ειδικό θέµα: Επεµβάσεις σε διατηρητέα κτίρια από χάλυβα και οπλισµένο σκυρόδεµα 
Εισαγωγικές παρουσιάσεις από προσκεκληµένους οµιλητές 
 ( 2 ανακοινώσεις)  
10η Συνεδρία 
Ειδικό θέµα:Επιπτώσεις των σεισµών στα µνηµεία. Σεισµός της Κεφαλονιάς 
Εισαγωγικές παρουσιάσεις από προσκεκληµένους οµιλητές 
( 5 ανακοινώσεις)  
11η Συνεδρία 
Θεωρητικά θέµατα και αναστήλωση µνηµείων της αρχαιότητας 
( 7 ανακοινώσεις)  
12η Συνεδρία 
∆οµική αποκατάσταση και υλικά εφαρµογής 
( 7 ανακοινώσεις) 
 
Το αναλυτικό πρόγραµµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ. 
 
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 στη 



 

 

χώρα µας) της καλύτερης επιστηµονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων και 
αναδείξεων των µνηµείων. 
 
Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ανοικτή (µε ή χωρίς ανακοίνωση) και το κόστος 
ανέρχεται σε 65 Ευρώ. Για τα ταµειακώς εντάξει µέλη της ΕΤΕΠΑΜ, καθώς και για 
τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές (µε σχετικά αποδεικτικά, όπως 
φοιτητική ταυτότητα ή πάσο) η συµµετοχή είναι 40 Ευρώ. Οσοι επιθυµούν µπορούν να 
προεγγραφούν στο συνέδριο καταβάλλοντας το παραπάνω ποσό στο λογαριασµό της 
ΕΤΕΠΑΜ (ALPHABANK : IBAN   0705 / 705002002009112).   Ο τόµος των 
περιλήψεων θα δοθεί στους συµµετέχοντες µε την έναρξη του Συνεδρίου. 
Τα πλήρη κείµενα των ανακοινώσεων θα περιληφθούν σε ψηφιακό δίσκο (cd) o οποίος 
περιλαµβάνεται στο κόστος εγγραφής και θα εκδοθεί µετά το Συνέδριο. 
 
Οι συµµετέχοντες µε ανακοίνωση  παρακαλούνται να παραδώσουν τα πλήρη κείµενα 
στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τις ηµέρες του Συνεδρίου. 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους: 
Κ. Αθανασιάδου, Ε. ∆εληνικόλα, Κ. ∆ρόσου, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη, 
Α. Μιλτιάδου, Β. Πάχτα, Μ. Στεφανίδου, Θ. Σαλονικιό. 
 
Η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους: 
Φ. Αθανασίου, Γ. Βελένη, Ε. Βιντζηλαίου, Ν. ∆εληνικόλα, Κ. Ζάµπα, 
Χ. Ζαρκάδα, Γ. Ζαχαροπούλου, Πλ. Θεοχαρίδη, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη, 
Γ. Καραδέδο, Π. Κουφόπουλο, Σ. Μαµαλούκο, Α. Μιλτιάδου, Π. Μπίρταχα, Χ. 
Μπούρα, Αι. Ντέλλα, Ι. Παπαγιάννη, Γ. Πενέλη, Κ. Στυλιανίδη, Ι. Στεριώτου, ∆. 
Φιλιππίδη, Ε. Χλέπα. 
 
Επικοινωνία – πληροφορίες: 
e mail:  4etepam.conference @gmail.com  
 
 

  
 


