
2η  Ανακοίνωση 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και   
η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

διοργανώνουν το 2ο Εθνικό Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 

«Ιστορία των Δομικών Κατασκευών» 
στις  5 – 7 Δεκεμβρίου 2014, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης του Δ.Π.Θ. 

και καλούν τις ενδιαφερόμενες / τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες να υποβάλουν ανακοινώσεις και να 
παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. 

Εισαγωγή: 
Το συνέδριο, οργανωμένο από το TΑΜ-ΔΠΘ και την ΥΤΥΕΚΜ - ΥΠΠΟΑ, επιδιώκει να καταγράψει τη διαχρονική εξέλιξη 
των δομικών κατασκευών, όπως αυτή τεκμηριώνεται από το ιστορικό κτιριακό απόθεμα, τις διαθέσιμες αρχειακές πηγές 
και το έργο των επιστημόνων των διαφόρων κλάδων (ιστορίας, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας, κατασκευής, τεχνολογίας 
κ.ά.). 
Οι επιστήμονες αυτοί, δραστηριοποιούνται, σήμερα, σε διάφορους τομείς της ιστορίας των δομικών κατασκευών και του 
περιβάλλοντα χώρου: αρχιτεκτονική σύνθεση, αποκατάσταση – επανάχρηση, μορφολογία- τυπολογία, έρευνα –
τεκμηρίωση, ανάλυση– καταγραφή, τεχνολογία δόμησης.  

Το αντικείμενο του Συνεδρίου: 
Η διαχρονική εξέλιξη των δομικών κατασκευών τεκμηριώνεται από το δομημένο και αρχειακό απόθεμα που διασώζεται 
και καταγράφει τα στάδια της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στους τομείς της τεχνολογίας, αλλά και 
τα στάδια της κοινωνικής οργάνωσης και των σχέσεων, των ποικίλων ατομικών αναγκών και των προσωπικών 
σχέσεων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις πολιτισμών.    
Οι δομικές κατασκευές έχουν αισθητικό και αξιακό φορτίο, εκφράζοντας καταστάσεις, σχέσεις και μέσα (εργαλεία, 
μηχανές, υλικά). Εγγράφουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων των τεχνολογικών και ανθρωπιστικών επιστημών, 
καθώς και των καλών τεχνών, σε επίπεδο θεωρίας και εφαρμογής (αρχιτεκτονική σύνθεση και τεχνολογία δόμησης, 
χημικής-φυσικής-τεχνικής μηχανικής, μηχανολογίας, μαθηματικών, κοινωνικών – οικονομικών – πολιτικών – 
στρατιωτικών επιστημών, κοινωνιολογίας, εκπαίδευσης), καθώς και τη δεξιοτεχνία στην εφαρμογή τους.  
Η Ιστορία των Δομικών Κατασκευών ως αυτοτελές, διεπιστημονικό αντικείμενο, δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα 
των Πολυτεχνικών Σχολών, παρά ως επιμέρους τμήμα (Ιστορία της Αρχιτεκτονικής). Αυτή η διαπίστωση επαναφέρει τη 
διδακτική σκοπιμότητα των πολυπαραμετρικών - διεπιστημονικών πεδίων, αλλά και επικαιροποιεί την ανάγκη για νέες 
μεθοδολογίες προσέγγισης τους. Διαχρονικά, παρατηρείται μια διαλεκτική αλληλεπίδραση μορφής και τεχνολογίας: 
συχνά η τεχνολογική ένδεια συρρικνώνει τις δυνητικές εκδοχές της μορφολογικής & τυπολογικής έκφρασης, αλλά και 
ορισμένες φορές η πληθώρα δομικών δυνατοτήτων οδηγεί σε μορφές χωρίς συνειδητοποιημένο στόχο.  
Η επιστημολογική και ιστοριογραφική διερεύνηση προσφέρει υποδείγματα για δημιουργικές αναλογίες και περαιτέρω 
εξέλιξη, αλλά και παραδείγματα προς αποφυγή. Επιπλέον, θέτει συντελεστές βαρύτητας σε όλα τα κίνητρα και τις παρα-
μέτρους της δόμησης : 
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α) την Αισθητική (μορφολογία / τυπολογία) και χρηστικότητα,  
β) την Τεχνογνωσία (τα υλικά, τα εργαλεία / μηχανές – τα όργανα μέτρησης – την τεχνολογία – την χημικο-φυσικο-τεχνική 
μηχανική, τις εφαρμοσμένες μηχανικές διεργασίες - τις υπολογιστικές μεθόδους), 
γ) την Κοινωνία (την εκπαίδευση / τις γνώσεις των εμπλεκόμενων στην παραγωγή, την οργάνωση / διαχείριση της 
κατασκευαστικής διαδικασίας, τις πολιτικές / οικονομικές / κοινωνικές συνθήκες, το νομικό πλαίσιο / τους κοινωνικούς 
κώδικες). 
Τα δομικά συστήματα δεν έχουν ερμηνευτεί επαρκώς, ούτε έχουν αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά. Η χρηστική αξία 
της σχετικής έρευνας συνίσταται στην ερμηνεία των συνθηκών της διαχρονικής εξέλιξης των δομικών κατασκευών. Οι 
σύγχρονες επιστήμες από την πλευρά τους συνεισφέρουν στην αναγνώριση, κατανόηση, αποτίμηση και αξιοποίηση των 
ιστορικών συστημάτων δόμησης, βασιζόμενες σε ιστοριογραφικές αρχές και ιδεολογίες.  
 
Σκοπός του συνεδρίου:  
Είναι η επίτευξη πολυπαραμετρικής διεπιστημονικής διαλεκτικής εξέτασης των διαφόρων αντικειμένων έρευνας και η 
ανάδειξη της συνύφανσής τους.  
Οι επιμέρους στόχοι είναι:  

• η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημών για την ανάλυση της Ιστορίας των Δ.Κ., η εμβάθυνση στα πορίσματα 
των σχετικών, εμπεριστατωμένων ερευνών. 

• η ιδεολογική και μεθοδολογική προσέγγιση της Ιστορίας των Δ.Κ., η ανάλυση και ο συσχετισμός των κοινω-
νικών, πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών και της σύνθεσης των παραμέτρων που καθορίζουν τις 
κατασκευές. 

• η θεώρηση της εξέλιξης των δομικών κατασκευών, η διερεύνηση της διαχείρισης των επεμβάσεων στις ιστορικές 
κατασκευές (συντήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση, τροποποίηση), του περιβάλλοντα χώρου, ο μηχανολογικός 
τους εξοπλισμός και ο διάκοσμός τους.  

• η ανάλυση των δυνατοτήτων της σύγχρονης έρευνας και διδασκαλίας στο πεδίο διαχείρισης συνεργιών και 
εξάσκησης πολυ-παραμετρικού σχεδιασμού, το προσδοκώμενο όφελος από την ενασχόληση με την Ιστορία των 
Δ.Κ. 

 
Θεματικές ενότητες: 

• Επιστημολογία των Δομικών Κατασκευών, σύγχρονη διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία. 

• Ιστορία Μορφών, Δομικών Συστημάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών. 

• Κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές, αισθητικές, χρηστικές παράμετροι (κανονιστικό πλαίσιο και 
κοινωνικός διάλογος).  

• Κριτήρια, μεθοδολογίες, βελτιστοποίηση τεκμηρίωσης, προστασίας  διαχείρισης και διατήρησης, επεμβάσεις σε 
υφιστάμενες Δομικές Κατασκευές, παθολογία, αποτίμηση, συμβατές τεχνολογίες και υλικά, υπολογιστικές 
μέθοδοι).  

• Η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής δόμησης σε περιόδους οικονομικής, κοινωνικής και ιδεολογικής κρίσης 
καθώς και πολεμικών συρράξεων. 
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Όροι διεξαγωγής συνεδρίου: 
Χρόνος /τόπος διεξαγωγής συνεδρίου: Παρασκευή 5 ως Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης / 
Δ.Π.Θ. Εισηγήσεις για την Ιστορία των Δ.Κ. έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Οι ανακοινώσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο) θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές της Επιστημονικής  Επιτροπής. Η 
πλήρης σύνθεση της Επιστημονικής και Τιμητικής Επιτροπής θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση.  
Ως προϋποθέσεις για εισήγηση στο συνέδριο ορίζονται η πρωτοτυπία (όχι αναδημοσίευση), η συνεισφορά στο 
αντικείμενο της Ι.Δ.Κ. (διεπιστημονικά πεδία), καθώς και η τήρηση της καθιερωμένης μεθοδολογίας των ανακοινώσεων 
για συνέδρια. 
Οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν α) προφορικά (έως 15΄ + 5΄ συζήτηση) και β) με ανάρτηση πίνακα (poster) με 5λεπτη 
παρουσίαση. Πριν τη λήξη των εργασιών, θα διατυπωθεί κείμενο συμπερασμάτων του Συνεδρίου. 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα είναι ανοιχτές σε όσες / όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.  
Το κόστος συμμετοχής είναι 80€ για έγκαιρη πληρωμή έως την 1η Νοεμβρίου 2014 και 120€ μέχρι και την έναρξη του 
συνεδρίου. 
Το κόστος συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 30€  
Στο κόστος της εγγραφής συμπεριλαμβάνεται: 
α) τόμος περιλήψεων και πρόγραμμα, 
β) προσωρινό CD-Rom με το σύνολο των εγκεκριμένων εισηγήσεων,  
γ) πρακτικά του συνεδρίου -CD-Rom με τις εισηγήσεις, απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις και τα συμπεράσματα του 
συνεδρίου,  
δ) μπουφέ με καφέ και ελαφρά γεύματα, 
ε) βεβαίωση συμμετοχής.  
 
Σημαντικές ημερομηνίες:  
Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2014.  
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: 20 Ιουλίου 2014.  
Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης: 15 Σεπτεμβρίου 2014 
Κρίση του πλήρους κειμένου: 1 Νοεμβρίου 2014. 
Πιθανή υποβολή βελτιώσεων: 15 Νοεμβρίου 2014. 
Συνέδριο : 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2014. 
 
 
Οδηγίες προς τους εισηγητές  
Έκταση περίληψης μια σελίδα Α4 (περίπου 300 λέξεις, γραμματοσειρά Arial όρθια, μέγεθος 11, μονό διάστημα, στοίχιση 
πλήρης, τυπικά περιθώρια άνω – κάτω – δεξιά – αριστερά  2,5cm), διατυπωμένη ως κείμενο, με την παρακάτω δομή :  

• επιγραμματική ανασκόπηση συναφών εργασιών (προαιρετικά), 

• σαφής οριοθέτηση της συνεισφοράς της υποβαλλόμενης ανακοίνωσης.  
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• θεματική ενότητα στην οποία ο συγγραφέας θεωρεί ότι η εισήγηση εντάσσεται, το πρόβλημα που εξετάζει, τα 
μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί,  

• ρητή αναφορά στην πρωτοτυπία και τη συνεισφορά της ανακοίνωσης στο αντικείμενο της Ι.Δ.Κ.,  

• συμπεράσματα (προαιρετική αναφορά στην βασική βιβλιογραφία), 

• οι εργασίες που παρουσιάζουν υποδειγματικές εφαρμογές (case studies) πρέπει να περιέχουν θεωρητική 
αναφορά, τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας του υποδείγματος και οπωσδήποτε σύνδεση της εφαρμογής με τους 
επιστημονικούς κλάδους που την επηρεάζουν. 

Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται σύντομος, σαφής τίτλος της εισήγησης και εισηγητής / εισηγήτρια ή εισηγητές 
(γραμματοσειρά Arial όρθια – τονισμένη, μέγεθος 12, μονό διάστημα, στοίχιση κέντρο, τυπικά περιθώρια). Στο τέλος του 
κειμένου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, ο ακαδημαϊκός τίτλος, η επαγγελματική ιδιότητα, η ταχυδρομική διεύθυνση 
(και τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ιστοσελίδα).  
Κάθε εισηγήτρια /εισηγητής μπορεί να καταθέσει μια εργασία ανά θεματική ενότητα (έως και δύο ανακοινώσεις). Στην 
περίπτωση συν-εισηγητών, υπολογίζεται μόνον ο πρώτος εισηγητής. 
Η περίληψη αποστέλλεται στην Οργανωτική Γραμματεία σε ηλεκτρονική μορφή Word (ΜS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

infoidk@arch.duth.gr 
με θέμα : 2ο ΕΣ ΙΔΚ, επίθετο 1ου Συγγραφέα και τις  δύο πρώτες λέξεις του τίτλου της εισήγησης. 
Οι αποστολείς είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της έγκαιρης παραλαβής των εισηγήσεών τους από την Οργανωτική 
Επιτροπή. Η Ο.Ε. του Συνεδρίου θα αποστείλει στην πρώτη /στον πρώτο (συν-)συγγραφέα βεβαίωση παραλαβής.  
 
Το τελικό κείμενο της ανακοίνωσης θα έχει έκταση έως 3600 λέξεις και (προαιρετικά) μέχρι 8 φωτογραφίες ή σχέδια, 
μέγιστο πλήθος 15 σελίδων Α4.  
Μετά την αποδοχή της περίληψης θα αποσταλούν οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου, καθώς και 
καταχώρηση στην ιστοσελίδα:  

ifoidk.arch.duth.gr  
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εισηγήτριες/-ές να αποτείνονται στην: 

Οργανωτική Επιτροπή 2ου Εθν. Συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών» - Γραμματεία: 

 
υπ’ υπόψη κας Ελένης Γούναρη, ΕΤΕΠ/ΤΑΜ/ΔΠΘ 

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Εργαστήριο Μορφολογίας Ρυθμολογίας, 

Κτήριο Νέας Βιβλιοθήκης, 
Κιμμέρια – Τ.Κ. 67100 Ξάνθη 

Τηλ.:/φαξ: 25410 79351, φαξ: 25410-79351 

υπ’ υπόψη κας Μαρίας Μαδεμλή 
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας / ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Αγγέλου Βλάχου  2, 56430 Σταυρούπολη (Νικόπολη) 
Θεσσαλονίκης 

Τ.Θ.  40502, Τ.Κ. 56410 Θεσσαλονίκη 
 Τηλ.: 2310 692423, φαξ: 2310 692424,  
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