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* Να επιστραφεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Γραμματείας του Συνεδρίου, το ταχύτερο δυνατόν. 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης»  

Λεωφόρος Στρατού 2 – Θεσσαλονίκη 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

31.05.2016  20.6.2016: Προθεσμία υποβολής περιλήψε-
ων εισηγήσεων. 
30.06 2016: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων. 
30.09.2016: Προεγγραφή στο συνέδριο (σε συνεννόηση 
με τη Γραμματεία του συνεδρίου). 
30.09.2016: Προθεσμία υποβολής κειμένων εισηγήσεων. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Βιβλιο-
θήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ και την ICA 
Commission Cartographic Heritage into the Digital, οργα-
νώνεται έκθεση χαρτών. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Μελετάται η δυνατότητα έκθεσης εταιρειών και φορέων 
που ασχολούνται με το ευρύτερο αντικείμενο της Χαρτο-
γραφίας και των χωρικών πληροφοριών. Με βάση το 
ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, θα ανακοινωθούν τα σχε-
τικά στην επόμενη Ενημέρωση. Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι να εκθέσουν, να επικοινωνήσουν για πληρο-
φορίες με τη γραμματεία του συνεδρίου, το ταχύτερο 
δυνατόν. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Ιστοσελίδα XEEE: http://xeee.web.auth.gr  
email: xeee-conf@topo.auth.gr  

Τηλ: 2310 996138 / 2310 996095  
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Συνεργάζονται και υποστηρίζουν 
[ Προσωρινός κατάλογος, προς επιβεβαίωση ] 

  
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ  
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ  

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 

ΤΕΕ -  Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε 
ICA / Commission on Cartographic Heritage into the Digital

http://xeee.web.auth.gr/
mailto:xeee-conf@topo.auth.gr


Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει 
 

Η Χαρτογραφία, αποτελεί σπάνιο παράδειγμα επιστήμης, 

που αν και από τις αρχαιότερες, υπήρξε πάντα δραστήρια 

και ζωντανή, έχοντας στις κρίσιμες αλλαγές τη δυνατότη-

τα να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Οι τελευταίες δεκαε-

τίες υπήρξαν μάρτυρας αυτής της δυνατότητας της Χαρ-

τογραφίας, με την επιτυχημένη προσαρμογή και ανάπτυ-

ξή της ιδιαίτερα σε σχέση με τις τεχνολογικές αλλαγές. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις βέβαια δεν είναι παρά ο απόηχος 

ευρύτερων διεργασιών κοινωνικού, οικονομικού, πολιτι-

κού, πολιτισμικού κλπ. χαρακτήρα που με το χρόνο δια-

μορφώνουν την όψη του κόσμου και αλλάζουν τη μορφή 

του. Στο πλαίσιο αυτό και η σύγχρονη Χαρτογραφία δια-

θέτει πλέον τα μέσα και τις δυνατότητες να οργανώνει 

και να αποτυπώνει όλες τις εκφάνσεις των φαινομένων 

του Γεωχώρου, με ποικιλία μέσων και τρόπων και με πο-

λυπληθέστερους δημιουργούς και αποδέκτες απ’ ότι στο 

παρελθόν, διευρύνοντας έτσι τα γνωστικά της πεδία και 

τις εφαρμογές της. Η θέση λοιπόν και οι δυνατότητες της 

Χαρτογραφίας να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανά-

γκες και αλλαγές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο 

σύγχρονος κόσμος, ορίζουν το γενικό πλαίσιο των θεμά-

των του 14
ου

 Συνεδρίου της ΧΕΕΕ. 
 
 
 
 
   Εγγραφή – συμμετοχή στο συνέδριο: 60 €.  
   Φοιτητές: 30 €. 
 
   Προεγγραφή (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016): 50 €.  
   Φοιτητές: 20 €. 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Ιστορική Χαρτογραφία και ψηφιακότητα 

 Θεματική Χαρτογραφία  

 Κοινωνική και οικονομική Χαρτογραφία 

 Άτλαντες 

 Χρήση χάρτη, χρηστικότητα, χρήστες 

 Πανταχού παρούσα Χαρτογραφία 

 Χαρτογραφική οπτικοποίηση 

 Κινούμενη και δυναμική Χαρτογραφία 

 Μεταναστευτικές ροές, κινητικότητα και δίκτυα μετα-
κίνησης πληθυσμών  

 Χαρτογράφηση περιβαλλοντικών και κλιματικών αλ-
λαγών και καταστροφών 

 Υποδομές, σχεδιασμός, ανάπτυξη 

 Εθελοντική, συνεργατική Χαρτογραφία   

 Επεξεργασία, μοντελοποίηση και ανάλυση γεωχωρι-
κών δεδομένων  

 Τεχνολογία ανοιχτού πηγαίου κώδικα 

 Εξέλιξη ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στην χαρ-
τογραφία 

 Διαδικτυακές υπηρεσίες χαρτοσύνθεσης  

 Πρότυπα, προδιαγραφές και διασφάλιση ποιότητας 
χωρικών δεδομένων και χαρτών. 

 Πολιτική διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων 

 Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, ανωνυμίας και 
επωνυμίας στη χαρτογραφική δημιουργία από την α-
ξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση  

 Χάρτες και χαρτογραφικές συλλογές στις σύγχρονες 
βιβλιοθήκες 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. Κουσουλάκου  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 

Χρ. Μπούτουρα  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 

Β. Παππάς  [ Καθηγητής Παν. Πατρών ] 

Ν. Σουλακέλλης  [ Καθηγητής Παν. Αιγαίου ] 

Α. Τσορλίνη  [ Δρ. ΑΤΜ ] 

Λ. Τσούλος  [ Καθηγητής ΕΜΠ ] 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μ. Κάβουρας  [ Καθηγητής ΕΜΠ ] 

Ν. Καρανικόλας  [ Επ. Καθηγητής ΑΠΘ ] 

Α. Κουσουλάκου  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 

Π. Λαφαζάνη  [ Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 

Ε. Λιβιεράτος  [ Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ ] 

Ν. Μπαμίδης [ Διευθυντής Ιστορικού Αρχείου 

Μακεδονίας ] 

Χρ. Μπούτουρα  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 

Μ. Μυρίδης  [ Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ ] 

Β. Νάκος  [ Καθηγητής ΕΜΠ] 

Β. Παππάς  [ Καθηγητής Παν. Πατρών ] 

Ν. Σουλακέλλης  [ Καθηγητής Παν. Αιγαίου ] 

Λ. Τσούλος  [ Καθηγητής ΕΜΠ ] 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επι-

στημονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργό-

τερο μέχρι 31 Μαΐου 2016 (στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση της γραμματείας του συνεδρίου). Με το πέρας 

του συνεδρίου θα εκδοθεί και ο τόμος των πρακτικών 

σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή. Τα κείμενα των 

εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 
  


