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ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ

ΘΔΜΑ:
" Γηνξγάλσζε ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φεθηνπνίεζεο Πνιηηηζηηθήο
ΚιεξνλνκηάοΒόινο ,1-3 Γεθεκβξίνπ 2017 -Άξρηζε ε Τπνβνιή Δξγαζηώλ θαη POSTERS
Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο
θαη ηεο Πξεζβείαο ηεο Κύπξνπ ζηελ Αζήλα
ηηο εξγαζίεο ζα ζπκκεηέρεη θαη ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ θ.
Κσλ. Καδήο

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2νπ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ
ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΠΑΙΓΔΙΑ, EΡΔΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ,
ΦΗΦΙΑΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ, ΣΟΤΡΙΜΟ

Βόινο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παξαιηαθό πγθξόηεκα "Παπαζηξάηνπ"
1-3 Γεθεκβξίνπ , 2017
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζνπκε ζην 2o Παλειιήλην πλέδξην Φεθηνπνίεζεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2017 "("2nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2017"), πνπ ζα γίλεη ζηελ Διιάδα ,ζηελ
όκνξθε πόιε ηνπ Βόινπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ

Παξαζθεπή 1 έσο θαη Κπξηαθή 3 Γεθεκβξίνπ 2017 .

Σν 2ν πλέδξην γηα ηελ Φεθηνπνίεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2017 ,είλαη απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο ζπλεξγαζίαο
Παλεπηζηεκηαθώλ Φνξέσλ, Πνιηηείαο θαη Οξγαλώζεσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ, Διιάδαο θαη Κύπξνπ εδώ θαη
πνιιά ρξόληα , ζπλδπάδεηαη κε ηα παγθόζκηα πλέδξηα EuroMed πνπ δηνξγαλώλεη ην ΣΔ.ΠΑ.Κ. ζηελ Κύπξν θάζε δύν
ρξόληα, θαη ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηνπο :






Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ΑΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ.Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο "Γίθηπν "Πεξξαηβία"-Γεπηεξνβάζκηνο Φνξέαο Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ ,

Σν πλέδξην ηειεί ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο , ηεο
Πξεζβείαο ηεο Κύπξνπ ζηελ Αζήλα ,ζηηο εξγαζίεο ζα παξαζηεί ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ θ.
Κσλ. Καδήο ,ελώ έρνπλ πξνζθιεζεί ν Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ.Πξνθόπεο Παπιόπνπινο , ν
Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόισο θ. Βαξζνινκαίνο ,πνιινί Τπνπξγνί θαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο
από ηνλ ρώξν ησλ Δπηζηεκώλ θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ.
Δπίζεο, έρεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία πνιιώλ Κξαηηθώλ Φνξέσλ ,Τπνπξγείσλ , Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ ,ηεο
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο , ICOMOS Διιάδνο θαη Κύπξνπ ,ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο από ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν,
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ,ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηήκηνπ Κύπξνπ (Λεκεζόο ) ,ηνπ ΑΔΙ Πεηξαηά Σ.Σ., πνιιώλ
Ιδξπκάησλ , Φνξέσλ Παλειιήληαο εκβέιεηαο, ηνπ Γηθηύνπ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ Θεζζαιίαο ,αιιά θαη
πνιιώλ άιισλ ζπιινγηθώλ Φνξέσλ από όιε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν (Δπηκειεηήξηα, Μεηξνπόιεηο , Αλαπηπμηαθέο
Δηαηξίεο θ.ά.).
ην ηξηήκεξν ηνπ πλεδξίνπ ζα ππάξμνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα επηηεπρζεί αληαιιαγή γλώζεο θαη εκπεηξηώλ γηα
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη λα ζπδεηεζνύλ νη ηξέρνπζεο
θαη νη κειινληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηό ζε παγθόζκην επίπεδν θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο ζπλέξγεηεο
κεηαμύ Φνξέσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ ίζσλ επθαηξηώλ κέζα ζηελ Δπξώπε θαη
πξόζβαζε ζε επξσπατθνύο πόξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ Πνιηηηζκό, ηδηαίηεξα ελ όςεη ηνπ Δπξσπατθνύ έηνπο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2018.
Δπίζεο , ζην πλέδξην απηό ζα ζπκκεηέρνπλ σο εηζεγεηέο εθπξόζσπνη Διιεληθώλ θαη Κππξηαθώλ Τπνπξγείσλ
, Διιεληθώλ θαη Κππξηαθώλ Παλεπηζηεκίσλ , εξεπλεηηθώλ θέληξσλ ,αιιά θαη ζεκαληηθόηαηνη αλεμάξηεηνη επηζηήκνλεο
θαη εξεπλεηέο απ' όιν ηνλ θόζκν ,πνπ εκπιέθνληαη κε θάζε ηξόπν ζην κεγάιν ζέκα ηεο κειέηεο ,έξεπλαο θαη δηάζσζεο
ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο , παξνπζηάδνληαο ,κάιηζηα ,ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ζέκα ησλ ηερλνινγηώλ
αηρκήο θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ , ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κεγάισλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
δηαθξαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ ζην κεγάιν ζέκα ηεο Φεθηνπνίεζεο ηεο Πνιηηηζηηθήο καο Κιεξνλνκηάο .
Σν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί , ζην Βόιν από ηελ

Παξαζθεπή 1 έσο θαη Κπξηαθή 3 Γεθεκβξίνπ 2017 ,

ζηνπο θηιόμελνπο ρώξνπο ηνπ Παξαιηαθνύ πγθξνηήκαηνο "Παπαζηξάηνπ" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζηα
ακθηζέαηξα «Γ. Κνξδάηνο» θαη «Γ. αξάηζεο», πνπ δηαζέηνπλ ζύγρξνλα κέζα βηληενπξνβνιώλ θαη ηειεπηθνηλσλίαο (WiFi θηι.), ελώ ζα κεηαδνζεί δσληαλά ζε όιν ηνλ θόζκν , όπσο ζπλέβε θαη ζην 1ν πλέδξην ην έηνο 2015,
ηαμηδεύνληαο εηθόλεο ηνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ζε όιε ηελ Τθήιην .
Φηινδνμία ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε ζπλάληεζε θαη ε αιιεινγλσξηκία επηζηεκόλσλ θαη επαγγεικαηηώλ πνπ εξγάδνληαη
ζηνλ πνιηηηζκό, ηελ παηδεία, ηελ έξεπλα, ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηνλ πνιηηηζηηθό ηνπξηζκό, ηνκείο πνπ απνηεινύλ
δεηήκαηα αηρκήο γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε ζηελ παξνύζα ζπγθπξία.
Ο ξόινο ηεο έξεπλαο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζην ζύγρξνλν θόζκν ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο.
Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ απνθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ςεθηαθή
ηεθκεξίσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζώο θαη νη πεγέο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο έξεπλαο απηήο κπνξνύλ θαη
πξέπεη λα απνηηκεζνύλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία λέαο γλώζεο θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ,κέζα από
ηελ αμηνπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη πόξσλ θαη είμαζηε βέβαιοι όηι μέζα από ηο ςνέδπιο θα
πποκύτοςν μεγάλερ ζςνέπγειερ ,έηζι ώζηε να μποπέζοςμε να διεκδικήζοςμε ηο μέλλον από καλύηεπερ θέζειρ .
Η αμηνιόγεζε ησλ ππαξρόλησλ εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ε παξνπζίαζε ηδεώλ θαη
νξακάησλ γηα λέεο ςεθηαθέο κεζόδνπο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ θαζηέξσζε κνληέισλ θαη πξνηύπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηελ
πνιηηηζκηθή δηαρείξηζε θαη ηε ζπληήξεζε αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο, ε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ηξερόλησλ

εμειίμεσλ ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο
ςεθηνπνίεζήο ηεο, ε αλαδήηεζε ησλ εζηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, είλαη νξηζκέλνη κόλνλ από ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζθνπεύεη λα επηθεληξσζεί ην ζπλέδξην.
Οη ελδεηθηηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο πξνβιεκαηηζκνύ ηνπ πλεδξίνπ είλαη νη αθόινπζνη:
1.
2.
3.
4.

Νέεο ηερλνινγίεο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
Η ςεθηνπνίεζε ζηελ Αξραηνινγία θαη ηνλ ηνπξηζκό
Φεθηαθή Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε δηαρείξηζε ηεο
πληήξεζε, Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην ςεθηαθό πνιπκεζηθό
πεξηβάιινλ θαη δηαδίθηπν (Δθπαίδεπζε, Σνπξηζκό, θηι)
5. Ννκηθό πιαίζην θαη ςεθηνπνίεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο (ζπκβάζεηο, πξνγξάκκαηα, πλεπκαηηθά
δηθαηώκαηα)
6. Δκπεηξίεο, λέεο πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ ςεθηαθή θνηλσλία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο.
Γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζηε ηελ πιαηθόξκα ηνπ ζπλεδξίνπ:

www.euromed2017.eu ,

κέζα από ηνλ νπνίν ζα ιακβάλεηε όιε ηελ ελεκέξσζε γηα θάζε ηη λεώηεξν πνπ ζα αθνξά ηε Γηνξγάλσζε ηνπ
ζπλεδξίνπ θαη ηνπο ζπλέδξνπο .
.
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ζπκκεηνρήο .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ

30 επηεμβπίος 2017

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πεπιλήτευν επγαζιών ή POSTERS
από ηοςρ ζςγγπαθείρ
Αξιολόγηζη επγαζιών από Επιζηημονική Επιηποπή
Ενημέπυζη ζςγγπαθέυν ζσεηικά με αποδοσή επγαζιών από ηην
Επιζηημονική Επιηποπή
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ full paper από ηοςρ ζςγγπαθείρ
Αξιολόγηζη επγαζιών από Επιζηημονική Επιηποπή
Ενημέπυζη ζςγγπαθέυν ζσεηικά με ζσόλια / διοπθώζειρ από ηην
Επιζηημονική Επιηποπή
Τποβολή Σελικών κειμένυν επγαζιών -Διαμόπθυζη ηελικού
ππογπάμμαηορ ζςνεδπίος

Α’ δεκαπενθήμεπο Οκη 2017
15 Οκηυβπίος 2017
30 Οκη 2017
Α’ 10ήμεπο Νοε2017
10 Νοεμβπίος 2017
20 Νοεμβπίος 2017

Αγαπεηνί καο,
Δίκαζηε βέβαηνη όηη θαη ην 2ν Παλειιήλην πλέδξην ζα είλαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν ,όπσο ζπλέβε κε ην 1ν πλέδξην ,
ζην νπνίν ζπκκεηείραλ πάλσ από 400 ζύλεδξνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ Δπηζηεκώλ ,πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα
ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο ζεκαληηθόηαηνη επηζηήκνλεο ηεο Φεθηνπνίεζεο , λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα
ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ ηνπο κέζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ επηζηήκε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ πλεδξίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ
ζπλεξγαζηώλ ήηαλ εληππσζηαθά.
Σον ίδιο ζημανηικό πόλο θα επιηελέζει και ηο 2ο ςνέδπιο , πος καθιεπώνεηαι ,πλέον, υρ θεζμόρ για ηην Ελλάδα
και θα αποηελεί κάθε δύο (2) σπόνια ηο μεγάλο πανηεβού όλυν ηυν Ελλήνυν και Κςππίυν επιζηημόνυν απ' όλο
ηον κόζμο ,με ζκοπό ηην μελέηη, έπεςνα, διάζυζη ,πποζηαζία και ανάδειξη ηηρ Πολιηιζηικήρ μαρ Κληπονομιάρ.

Με Δθηίκεζε θαη ζεβαζκό

ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
ΑΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΓΙΚΣΤΟ "ΠΔΡΡΑΙΒΙΑ"
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ
 ΜΑΡΙΝΟ ΙΧΑΝΝΙΓΗ - ΣΔΠΑΚ-ΚΤΠΡΟ
ΘΔΟΓ.ΓΚΑΝΔΣΟ- Καζεγεηήο ΑΔΙ Πεηξαηά Σ.Σ.-, -ΔΛΛΑΓΑ
 ΙΧΑΝΝΗ ΒΑΡΑΛΗ-Δπίθ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο- , -ΔΛΛΑΓΑ
 ΗΛΙΑ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ -Οκ. Καζεγεηήο ΣΔΙ Αζελώλ - -ΔΛΛΑΓΑ
 ΚΧΝ/ΝΟ ΚΡΙΑΠΑ -Οηθνλνκνιόγνο -ύκβνπινο Αλάπηπμεο -ΔΛΛΑΓΑ


ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ολνκαηεπώλπκν

Φνξέαο

ΚΤΠΡΟ
Dr Μαξίλνο
Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Φεθηαθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Σερλνινγηθνύ
Ισαλλίδεο
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ - ΣΔΠΑΚ (Λεκεζόο - ΚΤΠΡΟ)
ΔΛΛΑΓΑ
Καζεγεηήο ΑΔΙ Πεηξαηά Σ.Σ.-Eξγαζηήξην Με Καηαζηξνθηθώλ Σερληθώλ ρνιήο
Dr Θεόδσξνο
Σερλνινγηθώλ Δθαξκνθώλ ΑΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ Σερλνινγηθνύ Σνκέα - ΠΔΙΡΑΙΑ Γθαλέηζνο
ΔΛΛΑΓΑ
Δπίθ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο θαη Κννηλσληθήο
Dr Ισάλλεο Βαξαιήο
Αλζξσπνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο - ΒΟΛΟ - ΔΛΛΑΓΑ
Ηιίαο Ννκπηιάθεο
η. Καζεγεηήο πληήξεζεο Λίζνπ ΣΔΙ ΑΘΗΝΧΝ - ΑΘΗΝΑ - ΔΛΛΑΓΑ
Οηθνλνκνιόγνο ΑΠΘ-ύκβνπινο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο- Πξόεδξνο Γ
Κσλ/λνο θξηάπαο
Γηθηύνπ 'ΠΔΡΡΑΙΒΙΑ"- Γεπηεξνβάζκηνο Φνξέαο Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ ΔΛΛΑΓΑ

www.euromed2017.eu

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy
E-Mail:
ganetsos@puas.gr
E-Mail: iovaralis@uth.gr
E-Mail: elnobil@hotmail.com
E-Mail: skriapask@gmail.com,
Mobile:++30-6974-881944

