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Θεσσαλονίκη 10/03/2017 
Αρ. Πρωτ.: 8395 

 

Θέμα: Διοργάνωση τεχνικής ημερίδας «Τεχνολογίες ηλεκτρομηχανολογικών και 
σιδηροδρομικών συστημάτων στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης».  
 
 
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος ΣΜΗΒΕ στο πλαίσιο των 

επιστημονικών του πρωτοβουλιών που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του 

κλάδου, διοργανώνει επιστημονική - ενημερωτική - τεχνική ημερίδα, με θέμα: 

«Τεχνολογίες ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων στο 
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης». 

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και τελεί υπό την αιγίδα της κοσμητείας της Πολυτεχνικής 

σχολής Α.Π.Θ. και των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών 

Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής σχολής 

Α.Π.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ». 

Το αντικείμενο της ημερίδας αφορά τις υψηλές τεχνολογίες των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των σιδηροδρομικών συστημάτων που 

θα υποστηρίξουν το μετρό Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται  ότι η εν λόγω ημερίδα θα τύχει 

μεγάλης απήχησης και θα καλύψει ευρύτερα το επιστημονικό αλλά και συνολικά το 

τεχνικό δυναμικό της χώρας. Συγχρόνως φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντική και 

καίρια ενημέρωση ευρύτερα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως: 

- 14.00 ÷ 14.15      Προσέλευση κοινού. 

- 14.15 ÷ 14.35     Εισαγωγή – Χαιρετισμοί. 

- 14.35 ÷ 15.50 «Τεχνολογίες ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών  

συστημάτων στο Μετρό Θεσσαλονίκης» εισηγητής Λεουτσάκος 

Γεώργιος  Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, υποδιευθυντής 

μελετών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 

- 15.50 ÷ 17.00      Συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις. 
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Την ημερίδα αναμένεται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές των τμημάτων της 

πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ., μέλη του διδακτικού προσωπικού, μέλη του Συλλόγου, 

εκπρόσωποι φορέων, τεχνικοί όλων των βαθμίδων τεχνικής εκπαίδευσης και κάθε 

ενδιαφερόμενος. 

Ο Σύλλογος μας θα συγκεντρώσει τα ενδιαφέροντα στοιχεία και τις τεχνολογικές 

αναλύσεις που θα παρατεθούν και θα τα δημοσιοποιήσει προς πληροφόρηση και 

ενημέρωση. 

Με τιμή 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

 
Ηλίας Χομσίογλου 

Η Γεν. Γραμματέας

                                   Μαρία Αντωνιάδου 

 

 

 


