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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 

 

Η 2η ημερίδα  του κύκλου διαλέξεων που οργανώνει η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και το δημόσιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί  τη 
 Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49) με θέμα «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην Εξορυκτικών Περιοχών Λιγνίτη 
στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας». 

Πρόκειται για έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που αναζητά εργαλεία και στρατηγικές 
σχεδιασμού για την ανάπλαση τοπίου μιας έκτασης 1800 στρεμμάτων. Ο διαγωνισμός - ο πρώτος 
του είδους στην Ελλάδα - προκηρύχτηκε από τη ΔΕΗ και τη Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού 
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και αφορά μια επιμήκη ζώνη μήκους 3,5 χιλιομέτρων και πλάτους 
250 - 850 μέτρων, ανάμεσα στους οικισμούς Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου στην 
Πτολεμαΐδα. Η ζώνη αυτή, αποτελούσε για χρόνια σημείο εξορυκτικής δραστηριότητας λιγνίτη 
και χώρο απόθεσης υλικών από τα ορυχεία κι έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις της ΔΕΗ. Ωστόσο, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες πρακτικές και πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας, η ΔΕΗ διαπίστωσε την 
επιστημονική αναγκαιότητα της μελέτης τοπίου. 

Ομιλήτριες της ημερίδας θα είναι οι αρχιτέκτονες που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του ομότιτλου 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα: 

Καραμανέα Πανίτα, αρχιτέκτων - αρχιτέκτων τοπίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (1ο Βραβείο). 

Παπαδοπούλου Αναστασία, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, ΜLA Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ και 
Τσακαλίδου Βενετία, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ Μ.Αrch Architectural Design UCL, επίκουρη 
καθηγήτρια Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2ο Βραβείο). 

Επταμηνιτάκη Λαφίνα, Μιμίκου Ευδοκία,  Παπαργύρη Βασιλική,  αρχιτέκτονες μηχανικοί (3ο 
Βραβείο) 

Ντόκα Ροδόπη - Ήριννα, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ (3ο Βραβείο). 

Ο εν λόγω κύκλος διαλέξεων, αποτελεί μια προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ να δώσει ένα βήμα 
δημόσιου διαλόγου για την αρχιτεκτονική και την πόλη της Θεσσαλονίκης, να διερευνήσει το 
έργο και τις ιδέες των νέων της αρχιτεκτόνων σε μια εποχή που η χώρα μαστίζεται από τη 
συνεχιζόμενη φυγή του επιστημονικού και δημιουργικού της κεφαλαίου, αλλά και να αναδείξει τα 
θέματα που διαπραγματεύονται οι πρόσφατοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, παρουσιάζοντας ιδέες, 
λύσεις και εφαρμοσμένο έργο. 
 

 

                                                                     Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

 

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

