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4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ 

Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  
                    ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΕΤΕΠΑΜ) 
 

1η  Ανακοίνωση 
 

Η ΕΤΕΠΑΜ  οργανώνει στην Θεσσαλονίκη  τον Νοέµβριο 2015, το 4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αναστηλώσεων. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες και ο τόπος διενέργειας θα 
ανακοινωθούν αργότερα. 
 
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 Κεφαλλονιάς στα µνηµεία» .  
 
Οι συνάδελφοι που επιθυµούν µπορούν να συµµετάσχουν µε ανακοίνωση.  
Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να 
αποτελούν ουσιαστική συµβολή στο αντικείµενο, εκθέτοντας στην  περίπτωση των 
εφαρµογών ολοκληρωµένη την αναστηλωτική προβληµατική του συµµετέχοντα, και 
στην περίπτωση της έρευνας την άµεση συσχέτισή της µε τα αναστηλωτικά 
ζητήµατα. Ανακοινώσεις τύπου χρονικού εργασιών ή µε αµιγή προσέγγιση ιστορικού 
αρχιτεκτονικής (ή ιστορικού κατασκευών) δεν εµπίπτουν στην θεµατολογία.  
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. 
Αποκλείεται η συµµετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από δύο εργασίες. 
 
Επιλογή συµµετεχόντων – στάδια κρίσης. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν µπορούν να στείλουν ενηµερωτικά  ονόµατα 
και  τίτλο της ανακοίνωσης τους από 20 Δεκεµβρίου 2014. 



Για την επιλογή των ανακοινώσεων οι συµµετέχοντες οφείλουν να στείλουν και 
περιλήψεις έκτασης από µία έως τρεις σελίδες, στις οποίες είναι δυνατόν να 
συµπεριλαµβάνονται µικρά ασπρόµαυρα γραµµικά σχέδια, διαγράµµατα και 
ασπρόµαυρες εικόνες. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή 
στη διεύθυνση 4etepam.conference@gmail.com βάσει των προδιαγραφών που 
συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση, µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  2015.  
 
Η κρίση για την επιλογή των εργασιών θα βασιστεί στο περιεχόµενο των 
περιλήψεων. Για τον λόγο αυτό βασικό στοιχείο θεωρείται η σαφήνεια στην 
παρουσίαση της ουσίας του θέµατος στην περίληψη, που προϋποθέτει την κατάθεση 
επαρκών δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι οι περιλήψεις µε την τελική τους διαµόρφωση 
θα περιληφθούν στον τόµο που θα εκδοθεί (τόµος περιλήψεων).  
 
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 φοιτητές η συµµετοχή είναι 40 Ευρώ.  Προβλέπεται ότι ο τόµος 
των  περιλήψεων θα δοθεί στους συµµετέχοντες µε την έναρξη του Συνεδρίου και 
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος εγγραφής.  Στο κόστος εγγραφής περιλαµβάνεται και 
το CD µε τα πλήρη κείµενα των ανακοινώσεων που θα εκδοθεί µετά το Συνέδριο. 
 
Προθεσµίες 
 
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω e-mail  βάσει των 
προδιαγραφών που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση, µέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου  2015.   
Η πρώτη ενηµέρωση για κατ' αρχήν αποδοχή των περιλήψεων και διαβίβασή τους 
στην Επιστηµονική Επιτροπή, θα σταλεί από την γραµµατεία της Οργανωτικής 
Επιτροπής στο e-mail  υποβολής µέχρι τις 30 Μαρτίου  2015 . 
Οι τελικές απαντήσεις επί των περιλήψεων που θα περιληφθούν στα πρακτικά θα 
δοθούν στο e-mail  υποβολής µετά την κρίση της Επιστηµονικής Επιτροπής µέχρι τις 
30 Ιουνίου 2015. 
Τα τελικά πλήρη κείµενα των ανακοινώσεων δεν επανεξετάζονται από την 
Επιστηµονική Επιτροπή, και θα περιληφθούν σε CD που θα εκδοθεί µετά το 
Συνέδριο. 
 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους: 
 
Κ. Αθανασιάδου, Ε. Δεληνικόλα, Κ. Δρόσου, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη ,  
Α. Μιλτιάδου,  Β. Πάχτα,  Α. Ρόζο,  Μ. Στεφανίδου, Θ. Σαλονικιό .  
Επικοινωνία και πληροφορίες: στο e-mail 4etepam.conference@gmail.com και στο 
τηλέφωνο  2310-423079 (κ. Καλλιόπη Θεοχαρίδου). 
 
 Η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:  
 
Φ. Αθανασίου, Γ. Βελένη, Ε. Βιντζηλαίου, Ν. Δεληνικόλα, 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, 
Δ. Φιλιππίδη, Ε. Χλέπα. 
 
 



Προδιαγραφές µορφοποίησης περιλήψεων 
 
Ο τύπος αρχείου που θα παραδοθεί θα πρέπει να είναι σε µορφή κειµένου Microsoft Word 
για Windows . Προσοχή,  αρχεία τύπου Adobe Acrobat (pdf) δε θα γίνουν δεκτά. 
 
Μορφοποίηση κειµένου:  

Μέγεθος σελίδας: Α4 
Περιµετρικό περιθώριο: 2,5εκ (Πλάτος κειµένου: 16εκ) 
Απόσταση γραµµών: µονή 
Γραµµατοσειρά: Times New Roman 
Μέγεθος γραµµάτων τίτλου: 16pt 
Μέγεθος γραµµάτων λοιπού κειµένου: 11pt 
Μέγεθος κενών γραµµών: 11pt 
Στο σύνολο του κείµενου δεν επιτρέπεται η χρήση έντονης γραφής (bold) και 
υπογράµµισης. 
Ειδικά για το τεύχος των περιλήψεων, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή υποσηµειώσεων. 

 
 
Η θέση των εικόνων  / σχεδίων ορίζεται στο τέλος του κειµένου και οργανώνονται µε τις 
λεζάντες τους σε πίνακα µέγιστου πλάτους 16εκ. και περιµετρικό περιθώριο κελιών 0,15εκ. 
χωρίς εκτυπώσιµο πλαίσιο. Οι εικόνες οφείλουν να είναι σε ασπρόµαυρη µορφή (grayscale) 
και όλες µαζί δε θα καταλαµβάνουν πάνω από µία σελίδα. 
 
Υπό την παραπάνω µορφοποίηση σελίδας και κειµένου, το σύνολο της περίληψης µαζί µε τις 
εικόνες,  σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) σελίδες. 
 
Για τη διαµόρφωση  και οργάνωση του κειµένου δίνεται πρότυπο έγγραφο σε 
ηλεκτρονική µορφή στο τέλος του παρόντος αρχείου,  το οποίο είναι ήδη συντεταγµένο 
µε βάση τις απαιτούµενες προδιαγραφές και οι συγγραφείς µπορούν να το 
χρησιµοποιήσουν ως  προ-µορφοποιηµένο πρότυπο.  
 
Τρόπος αποστολής 
 
Αποστολή του αρχείου doc µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε  διακριτό 
τίτλο/θέµα: “περίληψη συνεδρίου – Επώνυµο συντάκτη (ή αντιπροσώπου οµάδας) ” 
στη διεύθυνση:  4etepam.conference@gmail.com  
    . 
Προσοχή  
 
Το µέγιστο µέγεθος του αρχείου που θα σταλεί θα πρέπει να είναι µικρότερο από 
15Mb. Επισυναπτόµενα αρχεία µεγαλύτερου µεγέθους δεν παραλαµβάνονται καθώς 
απορρίπτονται αυτόµατα από το σύστηµα. 
    Για τη µείωση του µεγέθους του αρχείου word µε συµπίεση των εικόνων, δίδονται οι 
ακόλουθες ενδεικτικές οδηγίες για το πρόγραµµα word: 
1) δεξί κλικ πάνω σε οποιαδήποτε εικόνα, επιλογή διαµόρφωση εικόνας 
2) εµφανίζεται καρτέλα διαµόρφωσης εικόνας, πάτηµα κουµπιού “συµπίεση” 
3) στην καρτέλα συµπίεσης που εµφανίζεται, επιλέγουµε: 

−  εφαρµογή σε όλες τις εικόνες του εγγράφου 
−  αλλαγή ανάλυσης: εκτύπωση / 200dpi 
−  επιλογές: συµπίεση εικόνων και διαγραφή κοµµένων περιοχών εικόνων 

 
 



Τίτλος εισήγησης 
 
Όνοµα Ν. Επίθετο 
Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μηχανικής Α.Π.Θ. 
 
Όνοµα Κ. Επίθετο 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΥΠΠΟ 
 
Όνοµα Λ. Επίθετο 
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής 
 
 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο. 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο.  
 
2. ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
2.1 Τίτλος Υποκεφαλαίου 
 
Κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο. 
 
2.2 Τίτλος Υποκεφαλαίου 
 
Κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο. 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο κείµενο 
κείµενο κείµενο. 
 
4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- αναφορά / βιβλιογραφία 
- αναφορά / βιβλιογραφία 
- αναφορά / βιβλιογραφία 
 

 
(ΧΩΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΣΧΕΔΙΩΝ) (ΧΩΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΣΧΕΔΙΩΝ) 

εικ./σχ. 1 τίτλος εικ./σχ. 2 τίτλος 

 


