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5ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΝΑΣΖΛΩΔΩΝ 
Οξγάλσζε: ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΣΗΛΩΗ  ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

1ε Αλαθνίλωζε 
 

Η ΕΣΕΠΑΜ νξγαλώλεη ζηελ Αζήλα ην 5ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαζηειώζεσλ, ζηα 

ηέιε ηνπ 2018. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ν ρώξνο δηελέξγεηαο  ζα αλαθνηλσζνύλ 

αξγόηεξα.  

  

Αντικείμενο – Θεματολογία 

ην αληηθείκελν ηνπ πλεδξίνπ εκπίπηνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ Αλαζηήισζε ησλ 

ηζηνξηθώλ θηηζκάησλ (θαη ησλ ιεηςάλσλ ηνπο) δεηήκαηα, πνπ αθνξνύλ 

 α) ζηελ θηινζνθία θαη κεζνδνινγία ησλ επεκβάζεσλ, 

 β) ζηε ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα θαη ινηπνύο παξάγνληεο ηξσηόηεηαο ησλ κλεκείσλ 

 γ) ζηελ ηερλνινγηθή έξεπλα (ηεθκεξίσζε, ηερληθέο, πιηθά θιπ) θαη εθαξκνγή 

 δ) ζηελ αλάδεημε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ. 

Σν πλέδξην απεπζύλεηαη ζε επηζηήκνλεο πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ρώξνπο ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζην αλαζηεισηηθό έξγν. 

 

Η δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα είλαη ηξηήκεξε θαη δύν από ηηο ζπλεδξίεο ζα αθηεξσζνύλ   

ζε δύν εηδηθά  ζέκαηα κε ηίηιν: 

«Αλαζηειώζεηο κλεκεηαθώλ  ζπλόισλ», θαη  

«Πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλαζηεισκέλσλ κλεκείσλ» 

 

ηόρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε νπζηαζηηθή αιιεινελεκέξσζε / αληαιιαγή απόςεσλ 

κεηαμύ ζπλέδξσλ θαη εηζεγεηώλ θαη ε πξόθιεζε ελόο γόληκνπ δηεπηζηεκνληθνύ 

δηαιόγνπ, πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνώζεζε (πξνο όινπο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ζηε ρώξα καο) ηεο δένπζαο  επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ αλαζηειώζεσλ 

θαη αλαδείμεσλ ησλ κλεκείσλ. 

Οη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε αλαθνίλσζε. Οη 

αλαθνηλώζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ πξέπεη λα είλαη πξσηόηππεο θαη λα απνηεινύλ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην αληηθείκελν, εθζέηνληαο - ζηελ πεξίπησζε ησλ εθαξκνγώλ - 

νινθιεξσκέλε ηελ αλαζηεισηηθή πξνβιεκαηηθή ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαη - ζηελ 

πεξίπησζε ηεο έξεπλαο - ηελ άκεζε ζπζρέηηζή ηεο κε ηα αλαζηεισηηθά δεηήκαηα. 



 

 

Αλαθνηλώζεηο ηύπνπ ρξνληθνύ εξγαζηώλ ή κε ακηγή πξνζέγγηζε ηζηνξηθνύ 

αξρηηεθηνληθήο ( ή ηζηνξηθνύ θαηαζθεπώλ) δελ εκπίπηνπλ ζηελ ζεκαηνινγία. 

 

Η δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά. Απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ ζε πεξηζζόηεξεο από δύν εξγαζίεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ κπνξνύλ λα ζηείινπλ θαη’ αξρήλ νλόκαηα  θαη 

ηίηιν ηεο αλαθνίλσζήο ηνπο  από Οθηώβξην έωο Γεθέκβξην 2017. Γηα ηελ επηινγή ησλ 

αλαθνηλώζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζηείινπλ θαη πεξηιήςεηο έθηαζεο από κηα 

έσο 3 ζειίδεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρνληαη θαη κηθξά αζπξόκαπξα γξακκηθά 

ζρέδηα θαη αζπξόκαπξεο εηθόλεο. Η θξίζε γηα ηελ επηινγή ησλ εξγαζηώλ ζα  γίλεη από 

ηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή θαη ζα βαζηζηεί ζην πεξηερόκελν ησλ πεξηιήςεσλ. Γηα ηνλ 

ιόγν απηό βαζηθό ζηνηρείν ζεσξείηαη ε ζαθήλεηα ζηελ παξνπζίαζε ηεο νπζίαο ηνπ 

ζέκαηνο ζηελ πεξίιεςε, πνπ πξνϋπνζέηεη ηελ θαηάζεζε επαξθώλ δεδνκέλσλ.  

 

Η ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην είλαη αλνηθηή (κε ή ρσξίο αλαθνίλσζε) θαη ην θόζηνο 

ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα. Πξνβιέπεηαη όηη ν ηόκνο ησλ πεξηιήςεσλ ζα δνζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο 

εγγξαθήο. ην θόζηνο εγγξαθήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην CD κε ηα πιήξε θείκελα ησλ 

αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα εθδνζεί κεηά ην πλέδξην. 

 

Προθεσμίες. 

Οη πεξηιήςεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ δηεύζπλζε 

5etepam.conference@gmail.com βάζεη πξνδηαγξαθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα 

αλαθνίλσζε κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ 2018. 

Θα αθνινπζήζεη  ελεκέξσζε γηα ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ησλ πεξηιήςεσλ, θαη 

δηαβίβαζή ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή Επηηξνπή. Οη ηειηθέο απαληήζεηο επί ησλ πεξηιήςεσλ 

πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζηα πξαθηηθά ζα ζηαινύλ ζην e-mail ππνβνιήο καδί κε ηηο θξίζεηο 

ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλππνβιεζνύλ ζηελ 

ηειηθή ηνπο ειεθηξνληθή κνξθή.   

Οη ππόινηπεο εκεξνκελίεο θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ ηεο Επηζηεκνληθήο 

Επηηξνπήο ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε ηελ δεύηεξε αλαθνίλσζε.  

 

Παξάιιεια κε ην πλέδξην ζα γίλεη έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη βίληεν δηάξθεηαο έσο 4 

ιεπηώλ ζρεηηθώλ κε ηα δύν εηδηθά ζέκαηα ηνπ πλεδξίνπ θαη ζα δνζνύλ βξαβεία. 

Λεπηνκέξεηεο ζπκκεηνρήο ζα αλαθνηλσζνύλ αξγόηεξα. 

 

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο – εγγξαθέο  ζα μεθηλήζνπλ κεηά από αλαιπηηθόηεξε ελεκέξσζε 

πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΣΕΠΑΜ.  

 

Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ απνηειείηαη από ηνπο: 

Κ. Αζαλαζηάδνπ, Δ. Βηληδειαίνπ, Δ. Γειεληθόια, Κ. Γξόζνπ, Υ. Ηγλαηάθε, Μ. 

Αμηωηίδνπ, Α. Μηιηηάδνπ, Β. Πάρηα,  Μ. ηεθαλίδνπ, Θ. αινληθηό, Γ. 

Εαραξνπνύινπ 

 

Επηθνηλσλία – πιεξνθνξίεο: 

e mail:  5etepam.conference@gmail.com  

mailto:5etepam.conference@gmail.com

