3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ
2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΤΕΠΑΜ οργανώνει στην Αθήνα στις 1-3 Νοεµβρίου 2012, το 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Αναστηλώσεων, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, .
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.
Την τελευταία ηµέρα θα αφιερωθεί συνεδρία στο ειδικό θέµα µε τίτλο
«Θεσµικό πλαίσιο και οικονοµία των επεµβάσεων σε µνηµεία».
Οι θεµατικές ενότητες που θα παρουσιαστούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα του
συνεδρίου αφορούν την αποκατάσταση αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων
µνηµείων, την έρευνα γύρω από ζητήµατα στατικής επάρκειας και υλικών
επεµβάσεων καθώς και θεωρητικά θέµατα φιλοσοφίας της αναστήλωσης και της
διαχείρισης των επεµβάσεων στα µνηµεία. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν
είναι πρωτότυπες και 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.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων είναι 15 λεπτά της ώρας.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενηµέρωση / ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ συνέδρων και η πρόκληση ενός γόνιµου διεπιστηµονικού διαλόγου, που θα
συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους φορείς υλοποίησης στη χώρα µας) της
δέουσας επιστηµονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων και αναδείξεων των
µνηµείων.
Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ανοικτή (µε ή χωρίς ανακοίνωση) και το κόστος
ανέρχεται σε 80 Ευρώ.
Για τα ταµιακώς εντάξει µέλη της ΕΤΕΠΑΜ, καθώς και για τους προπτυχιακούς
φοιτητές η συµµετοχή είναι 50 Ευρώ.

Η καταβολή µπορεί να γίνει στον λογαριασµό της ALPHA BANK
0707/705002002009112, και είναι απαραίτητο να εµφανίζεται στην αιτιολογία το
ονοµατεπώνυµο καταθέτη και η λέξη συνέδριο. Προβλέπεται ότι ο τόµος των
περιλήψεων, θα δοθεί στους συµµετέχοντες µε την έναρξη του Συνεδρίου και
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος εγγραφής.
Προθεσµίες
Η απάντηση στις αιτήσεις συµµετοχής µε ανακοίνωση (βάσει της υποβληθείσας
περίληψης) έχει δοθεί και έχει γίνει η αποδοχή των διορθωµένων περιλήψεων
σύµφωνα µε τις κρίσεις της επιστηµονικής επιτροπής. Η σύνταξη του σχετικού τόµου
των περιλήψεων βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, µε στόχο να είναι έτοιµος και να
µοιράζεται στους συνέδρους τις ηµέρες διεξαγωγής του συνεδρίου και
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος εγγραφής.
Η προθεσµία υποβολής των τελικών εκτεταµένων κειµένων των ανακοινώσεων στη
διεύθυνση 3oetepam.conference@gmail.comλήγει στις 30 Οκτωβρίου. Όπως και
στα προηγούµενα συνέδρια της ΕΤΕΠΑΜ τα τελικά κείµενα θα περιληφθούν σε
ψηφιακό δίσκο (cd) που θα είναι διαθέσιµος δωρεάν στους συνέδρους.
Νεώτερη ενηµέρωση για το Συνέδριο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ¨
www.etepam.gr
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Κ. Αθανασιάδου, Ε. ∆εληνικόλα, Ν. ∆εληνικόλα, Κ. ∆ρόσου, Κ. Θεοχαρίδου, Γ.
Ζαχαροπούλου, Α. Ρόζο, Μ. Στεφανίδου, Ν. Χαρκιολάκη.
Η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Γ. Βελένη, Ε. Βιντζηλαίου, Ο. ∆εληγιάννη, Ν. ∆εληνικόλα, Χ. Ζαρκάδα, Πλ.
Θεοχαρίδη, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη, Γ. Καραδέδο, Π. Κουφόπουλο, Σ.
Μαµαλούκο, Α. Μιλτιάδου, Π. Μπίρταχα, Χ. Μπούρα, Αι. Ντέλλα, Ι. Παπαγιάννη, Γ.
Πενέλη, Αι.. Στεφανίδου, Σ. Στεφάνου, Κ. Στυλιανίδη, Θ. Τάσιο.

