
15ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

Η Χαρτογραφία των Κρίσεων 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018 

 
 

Δελτίο Συμμετοχής* 

ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................... 

ΟΝΟΜΑ:-..................................................................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:................................................................. 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:.............................................. 

..................................................................................... 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ................................................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ............................................................... 

FAX: ............................................................................. 

Email: .......................................................................... 

 

Θα παρουσιάσω εργασία: Ναι | Όχι 
(Σημειώστε ανάλογα) 

 
* Παρακαλούμε συμπληρώστε το δελτίο συμμετοχής 
ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας, που μπορείτε να βρείτε 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhIwD7FC3t
3UALuwhhleIq9whY6Pp9JwjrAaIbeKcRuaUJzQ/viewform. 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

31.05.2018 15.06.2018: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 
εισηγήσεων. 
30.06 2018 15.07 2018: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων. 
10.09.2018 23.09.2018: Προθεσμία υποβολής κειμένων 
εισηγήσεων.  
10.09.2018 30.09.2018: Προεγγραφή στο συνέδριο (σε 
συνεννόηση με τη Γραμματεία του συνεδρίου). 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ και την ICA Commission 
Cartographic Heritage into the Digital, οργανώνεται έκθεση 
χαρτών. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Μελετάται η δυνατότητα έκθεσης εταιρειών και φορέων που 
ασχολούνται με το ευρύτερο αντικείμενο της Χαρτογραφίας 
και των χωρικών πληροφοριών. Με βάση το ενδιαφέρον που 
θα εκδηλωθεί, θα ανακοινωθούν τα σχετικά στην επόμενη 
Ενημέρωση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
εκθέσουν, να επικοινωνήσουν για πληροφορίες 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 996121 / 2310 996138  

 
Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας 

 

15ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

Η Χαρτογραφία των Κρίσεων 
 

Cartography of Crises 

 

Θεσσαλονίκη 

31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018 
 
 
 

1η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
 

Συνεργάζονται και υποστηρίζουν 
[ Προσωρινός κατάλογος, προς επιβεβαίωση ] 

  
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ  •  Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ  
Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ 

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ  
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

ΤΕΕ -  Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας  
ICA / Commission on Cartographic Heritage into the Digital

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης»  
Λεωφόρος Στρατού 2 – Θεσσαλονίκη 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhIwD7FC3t3UALuwhhleIq9whY6Pp9JwjrAaIbeKcRuaUJzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhIwD7FC3t3UALuwhhleIq9whY6Pp9JwjrAaIbeKcRuaUJzQ/viewform
http://xeee.web.auth.gr/
mailto:xeee-conf@topo.auth.gr


Η Χαρτογραφία των κρίσεων 
 
Οι κρίσεις δεν είναι ένα φαινόμενο σπάνιο ή ιδιαίτερο, 
αποτελούν οργανικό τμήμα και συστατικό των ανθρώπινων 
κοινωνιών. Κρίση είναι η φτώχεια, η ανεργία, η κοινωνική 
ανισότητα, ο διαχωρισμός, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι, η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι φυσικές καταστροφές. 
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αλλά και σ’ όλο 
τον κόσμο, υπάρχει μία ένταση των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα 
(κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία). 
Παράλληλα η Χαρτογραφία εξελίσσεται και δεν παραμένει 
απλός θεατής των κρίσεων αυτών. Ήδη από τον 16ο αιώνα, 
(π.χ. με τις πρώτες θεματικές χαρτογραφήσεις πολιορκίας 
πόλεων και πολεμικών επιχειρήσεων) και στη συνέχεια με την 
γεωχωρική απεικόνιση κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει, σε 
επιστημονικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, στην καλύτερη 
κατανόηση, ανάλυση και αποτύπωση των κρίσεων αυτών και 
κατά συνέπεια στις διαδικασίες πρόληψης, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης των συνεπειών τους. Και ακριβώς εδώ 
βρίσκεται το αντικείμενο που θέλει να αναδείξει το 15ο 
Συνέδριο της ΧΕΕΕ, την Χαρτογραφία ως μία σύνθετη και 
διαθεματική επιστήμη με έντονη συμβολή στην κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας μας και την δυνατότητα 
να αναλύει και να προβάλλει εποπτικά την πολλαπλότητα και 
τις διακυμάνσεις των εμπλεκόμενων παραμέτρων στον 
γεωχώρο. 
 
 
 
   Εγγραφή – συμμετοχή στο συνέδριο: 60 €.  
   Φοιτητές: 15 €. 
 
   Προεγγραφή (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018): 50 €.  
   Φοιτητές: 15 €. 
 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

• Χαρτογράφηση κρίσεων και Ιστορική Χαρτογραφία  

• Χαρτογράφηση Κοινωνικών φαινομένων 

• Χαρτογράφηση ποιότητας ζωής 

• Χαρτες για πολεμικές συρράξεις και επακόλουθά τους 

• Επιδημίες, ασθένειες, υγειονομικοί δείκτες στον 
γεωχώρο 

• Οικονομική Χαρτογραφία 

• Μεταναστευτικές ροές, κινητικότητα και δίκτυα 
μετακίνησης πληθυσμών στους χάρτες 

• Χαρτογράφηση της κλιματικής αλλαγής 

• Χαρτογράφηση φυσικών φαινομένων και 
καταστροφών 

• Χαρτογράφηση της υποβάθμισης και καταστροφής του 
περιβάλλοντος 

• Χαρτογράφηση μεταβολών 

• 3Δ και 4Δ Χαρτογράφηση κρίσεων 

• Διαδικτυακοί χάρτες ροών, μετακινήσεων, δικτύων 

• Χαρτες δικτύων στη διαχείριση κρίσεων  

• Πρότυπα, προδιαγραφές και ποιότητα χαρτών με 
έμφαση στη διαχείριση κρίσεων  

• Τεχνολογία ανοιχτού πηγαίου κώδικα και χάρτες 
διαχείρισης κρίσεων 

 

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  [ Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ ] 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μ. Κάβουρας  [ Καθηγητής ΕΜΠ ] 
Ν. Καρανικόλας  [ Επ. Καθηγητής ΑΠΘ ] 
Α. Κουσουλάκου  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 
Π. Λαφαζάνη  [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 
Ε. Λιβιεράτος  [ Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ ] 
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  [ Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ ] 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επι-
στημονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 
μέχρι 31 Μαΐου 2018 15 Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου (πρότυπο 
συγγραφής: 
http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/Abstract_Tem-
plate_XEEE2018.doc). Ο τόμος των πρακτικών του 
συνεδρίου θα είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή 
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και κατόπιν παραγγελίας 
σε έντυπη μορφή μετά το πέρας του συνεδρίου. Τα κείμενα 
των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 
τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 23 Σεπτεμβρίου 2018. 
 
 
 

http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/Abstract_Template_XEEE2018.doc
http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/Abstract_Template_XEEE2018.doc

