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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………..……………… 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ………………..…………….. 
 
……………………………………………………………………..…… 
 
ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘ. …………………………………….………………… 

 
…………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………….. 
 
FAX: .………………………………………………………………… 
 
e-mail:…………………………………………….………………… 
 
 

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Ναι | Όχι 
(∆ιαγράψτε ανάλογα) 

 
 
 
 
 
 
 
* Να επιστραφεί µε fax: 2310 996415 
ή µε e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της 
Γραµµατείας του Συνεδρίου, το ταχύτερο δυνατόν.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
α. Βουλευτήριο, Ναύπλιο 
β. Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, Άργος 
 

� 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 - 30 Μαΐου 2010: Προθεσµία υποβολής 
περιλήψεων εισηγήσεων. 
-  20 Ιουνίου 2010: Ειδοποίηση αποδοχής 
εισηγήσεων. 
- 20  Σεπτεµβρίου 2010: Προεγγραφή στο 
συνέδριο (σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία 
του συνεδρίου) 
-  31 Οκτωβρίου 2010: Προθεσµία υποβολής 
κειµένων εισηγήσεων. 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ 
Ναύπλιο: Έκθεση σχολικών χαρτών σε 
συνεργασία µε Τµήµα Γεωγραφίας, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου  
‘Αργος: Έκθεση χαρτών του Μωρηά  
(1820-1840) 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου 
και σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, θα λειτουρ-
γήσει έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχο-
λούνται µε το ευρύτερο αντικείµενο της Χαρτο-
γραφίας, µετά από συνεννόηση µε τη ΧΕΕ  

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Μαρία Παζαρλή pazarli@topo.auth.gr  
Νόπη Πλούτογλου plouto@topo.auth.gr  
Αγγελική Τσορλίνη atsorlin@topo.auth.gr  
Τηλ: 2310 996133 / 2310 996095 Fax: 2310 996415  
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11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

H Χαρτογραφία 
του  Ελληνικού Κράτους  

� 
[ Cartography of the Greek State]  

   
Ναύπλιο  

8-10 ∆εκεµβρίου 2010 
11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας  

 
Άργος 

11 ∆εκεµβρίου 2010 
Ηµερίδα: Η Χαρτογραφία της Γαλλικής 
αποστολής του Μωρηά και η εποχή της 

 

  1 η  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 

Συνεργάζονται και υποστηρίζουν 
[ Προσωρινός κατάλογος ] 

 

∆ήµος Ναυπλίου • ∆ήµος Άργους  

• ΤΕΕ  • Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών ΕΜΠ •  Τµήµα Αγρονόµων και 

Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ •  
• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  

• ICA / Commission on Digital Technologies in 
Cartographic Heritage 

 



“Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ” 
 

Η Χαρτογραφική Επιστηµονική Εταιρεία Ελλάδας (XEEE) 
οργανώνει το 11ο συνέδριό της στο Ναύπλιο, µε κύριο στόχο να 
αναδείξει:  
- Το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της χαρτογραφίας του 
νεοελληνικού κράτους σε τρεις χαρακτηριστικές για την πορεία 
της χρονικές περιόδους:   α. 1830 – 1920  β. 1920 – 1974 και  
γ.1974  -  σήµερα. 
- Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα λόγω της έλλειψης 
εθνικής γεωγραφικής πολιτικής και πολιτικής χαρτογραφήσεων, 
τα οποία συνίστανται όχι µόνο στην έλλειψη της απαραίτητης 
χαρτογραφικής υποδοµής για τη λήψη τεκµηριωµένων 
αποφάσεων για τα αναπτυξιακά και µη ζητήµατα του χώρου 
αλλά και την έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των 
φορέων χαρτογράφησης.  
- Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην 
ανατροπή της υφιστάµενης κατάστασης και στην ανάπτυξη µιας 
πολιτικής συγκρότησης ενός δηµόσιου και αποτελεσµατικού 
συστήµατος χαρτογράφησης της χώρας. 
 
Η µελέτη της χαρτογραφικής δραστηριότητας στη χώρα σε 
σχέση µε το ιστορικό και το σύγχρονο χαρτογραφικό γίγνεσθαι 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, κατέδειξε ότι υπάρχουν 
διαχρονικές δυσλειτουργίες στον προγραµµατισµό και το 
συντονισµό των χαρτογραφικών δραστηριοτήτων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε αποτέλεσµα  την ελλιπή 
εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών, την επικάλυψη 
δραστηριοτήτων, την ασύµµετρη ανάλωση πόρων σε σχέση µε 
το αποτέλεσµα και την υστέρηση αναφορικά µε την εκτός 
συνόρων πραγµατικότητα.  
 
Η κατάσταση αυτή έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις όπως: 
η έλλειψη ενηµερωµένων βασικών σειρών χαρτών, εθνικών 
προτύπων και προδιαγραφών  για τη χαρτογραφική πληροφορία 
και τους χάρτες, η υλοποίηση των ίδιων ή παρεµφερών 
προγραµµάτων  από διαφορετικούς φορείς, µε αποτέλεσµα τη µη 
ορθολογιστική αξιοποίηση των πόρων και την χωρίς ουσιαστικό 
λόγο διαιώνιση του «χαρτογραφικού προβλήµατος» της χώρας. 
Η απεικόνιση της κατάστασης αυτής στην ελληνική κοινωνία 
είναι εµφανής: απουσία χαρτογραφικής παιδείας και 
γεωγραφικής διαπαιδαγώγησης των νεοελλήνων και αδυναµία 
του κράτους να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει αλλά και να 
υλοποιήσει πολιτικές γης και περιβάλλοντος. 
 
 
 

Η ευρωπαϊκή και διεθνής πραγµατικότητα είναι εντελώς 
διαφορετική από την ελληνική. Συνίσταται στην υιοθέτηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στο σύνολο των φάσεων της συλλογής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και απόδοσης της χαρτογραφικής 
πληροφορίας µε πυρήνα εθνικά προγράµµατα χαρτογράφησης 
και ενοποιηµένα συστήµατα πληροφοριών για τη γη και το 
περιβάλλον, µε βάση διεθνώς παραδεκτά πρότυπα.  
Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη στον τοµέα αυτό είναι το πρόγραµµα 
INSΡIRE για τη δηµιουργία εθνικών υποδοµών γεωγραφικών 
δεδοµένων, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και του οποίου η υλοποίηση είναι δεσµευτική (και 
επείγουσα) για τα κράτη-µέλη. Στην κατεύθυνση αυτή τα κράτη – 
µέλη της ΕΕ έχουν ενεργοποιηθεί και – µέσω των κατάλληλα 
στελεχωµένων εθνικών χαρτογραφικών φορέων – συµµετέχουν 
παραγωγικά στην υλοποίηση του προγράµµατος. 
Εκτιµάται ότι η γνώση και εµπειρία όλων αλλά και η σύγκριση 
της κατάστασης εντός και εκτός Ελλάδος είναι αρκετή για να  
προβληµατίσει και να ενεργοποιήσει το σύνολο των φορέων 
Χαρτογράφησης, την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και τους 
τοπικούς φορείς και την κοινωνία προς την κατεύθυνση της 
δραστηριοποίησης, του συντονισµού και της µελέτης/υλοποίη-
σης των δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
επίλυση του χαρτογραφικού προβλήµατος της χώρας. 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 

Ελληνική Χαρτογραφική Παράδοση  
• Ιστορική διαδροµή  
• Χαρτογραφική πολιτική 
Χαρτογραφικοί φορείς 
• Υποδοµές 
• Ανάπτυξη 
• Σχεδιασµός 
• Προϊόντα 
• Έρευνα 
• ∆ιεθνείς δια-δράσεις 
Ψηφιακή τεχνολογία και χαρτογραφική 
παραγωγή 
• Πρότυπα και προδιαγραφές στη 

Χαρτογραφία  
• ∆ιασφάλιση ποιότητας στη χαρτογραφική 

παραγωγή 
• Εθνική, περιφερειακή και τοπική υποδοµή 

χωρικών δεδοµένων και χαρτών 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α. Κουσουλάκου  [Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
Χρ. Καλτσίκης [Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. 

Αντιπρύτανης ΑΠΘ] 
Ε. Λιβιεράτος  [Καθηγητής ΑΠΘ] 
Μ. Μυρίδης   [Καθηγητής ΑΠΘ] 
Λ. Τσούλος   [Καθηγητής ΕΜΠ] 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 Μ. Κάβουρας               [Καθηγητής ΕΜΠ] 
 Χρ. Καλτσίκης   [Καθηγητής ΑΠΘ] 
 Α. Κουσουλάκου  [Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
 Ε. Λιβιεράτος   [Καθηγητής ΑΠΘ] 
 Χρ. Μπούτουρα [Καθηγήτρια ΑΠΘ] 
 Μ. Μυρίδης   [Καθηγητής ΑΠΘ]  
 Β. Νάκος   [Καθηγητής ΕΜΠ] 
 Ν. Σουλακέλλης [Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου] 
 Λ. Τσούλος   [Καθηγητής ΕΜΠ] 
 Β. Φιλιππακοπούλου  [Καθηγήτρια ΕΜΠ] 

 
 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής και οι περιλήψεις των 
εισηγήσεων για κρίση από την επιστηµονική 
επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 
µέχρι 30 Μαΐου 2010 (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
της γραµµατείας του συνεδρίου ή µε fax). 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 31 Οκτωβρίου 2010.  
 
 

Εγγραφή – συµµετοχή στο συνέδριο: 60 €.  
Φοιτητές: 30 €. 
 
Προεγγραφή (µέχρι 20 Σεπτεµβρίου 2010): 50 €. 
Φοιτητές: 20 €. 


