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ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Ναι | Όχι 
[ ∆ιαγράψτε ανάλογα ] 

[ Προθεσµία υποβολής περιλήψεων: 31. 5. 2012 ] 
 
 
 
 
* Να επιστραφεί µε fax: 2310 996415 
ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Γραµµατείας του Συνεδρίου, 
το ταχύτερο δυνατόν. 
 
[ Το ∆ελτίο Συµµετοχής σε αρχείο doc, εδώ ] 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
Αίθουσα εκδηλώσεων Κοβεντάριο, Κοζάνη. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
31. 05. 2012: Προθεσµία υποβολής περιλήψεων εισηγή-
σεων. 
30. 06. 2012: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων. 
14. 09. 2012: Προεγγραφή στο συνέδριο (σε συνεννόηση 
µε τη Γραµµατεία του συνεδρίου). 
22. 09. 2012: Προθεσµία υποβολής κειµένων εισηγήσεων. 
 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, µε τη συνεργασία του ∆ήµου 
Κοζάνης, της Επιτροπής για τα 100 Χρόνια της Απελευθέ-
ρωσης, της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της ΧΕΕΕ και 
της ICA Commission on Digital Technologies in Cartogra-
phic Heritage, οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις στη 
∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης (Αρχοντικό Λασσάνη) ως 
συµµετοχή στους εορτασµούς για τα 100 χρόνια της Απ-
ελευθέρωσης της πόλης. Λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν 
στην επόµενη ενηµέρωση. 
 
 
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 εν-
διαφέρον που θα εκδηλωθεί, θα ανακοινωθούν τα σχετικά 
στην επόµενη Ενηµέρωση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
µενοι να εκθέσουν να επικοινωνήσουν, για πληροφορίες, 
µε τη γραµµατεία του συνεδρίου, το ταχύτερο δυνατόν.  
 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ιστοσελίδα ΧΕΕΕ:  http://xeee.web.auth.gr  
Αγγελική Τσορλίνη atsorlin@topo.auth.gr  
Μαρία Παζαρλή pazarli@topo.auth.gr  
Νόπη Πλούτογλου plouto@topo.auth.gr  
 

Τηλ. 2310 996095 Fax: 2310 996415  
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Συνεργάζονται και υποστηρίζουν 
[ Προσωρινός κατάλογος, προς συµπλήρωση ] 

∆ήµος Κοζάνης 
ΕΜΠ - Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών  
ΑΠΘ - Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 
ΠΣ∆ΑΤΜ – Περιφερειακό Τµήµα Κοζάνης • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης • ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

ICA - Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage 

http://xeee.web.auth.gr


Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Με τις διατάξεις του  πρόσφατου Νόµου 3882/2010  και των κα-
νονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξου-
σιοδότησή του, εναρµονίζεται το εθνικό µας δίκαιο προς τις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη δηµιουργία 
υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
(INSPIRE)» και θεσπίζονται διατάξεις συµµόρφωσης µε τους 
Κανονισµούς εφαρµογής της Οδηγίας και µε τις σχετικές απο-
φάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και συµπληρωµατι-
κές διατάξεις, εκτός της οδηγίας INSPIRE, για την καταγραφή και 
διαχείριση του συνόλου των χωρικών δεδοµένων της χώρας. 
Σκοπός του  ελληνικού νόµου, o οποίος δεν περιορίζεται στη µε-
ταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας, είναι η θέσπιση γενικών αρ-
χών, κανόνων, µέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνο-
λογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρα-
κτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας χωρικών πλη-
ροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής 
Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών  (ΕΥΓΕΠ). 
Για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ και τη δηµιουργία ενός πλήρους, 
λειτουργικού και παραγωγικού συστήµατος διάθεσης αξιόπι-
στων και έγκυρων χωρικών πληροφοριών από και προς τις δη-
µόσιες αρχές, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στις επιχειρή-
σεις και το κοινό, απαιτείται: 
α) η προσαρµογή των δηµόσιων αρχών στις µεθόδους οργάνω-
σης και διάθεσης χωρικών πληροφοριών που προβλέπονται στο 
Nόµο, και 
β) η διασφάλιση του αναγκαίου συντονισµού των εµπλεκόµενων 
φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που παράγουν, 
χρησιµοποιούν και επικαιροποιούν χωρικά δεδοµένα. 
Είναι γνωστό ότι η χώρα αντιµετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προ-
βλήµατα λόγω της έλλειψης εθνικής γεωγραφικής πολιτικής και 
πολιτικής χαρτογραφήσεων, τα οποία συνίστανται όχι µόνο στην 
έλλειψη της απαραίτητης κατάλληλης χαρτογραφικής υποδοµής, 
και τα σχετικά µε το αντικείµενο ελλείµµατα, για τη λήψη τεκµη-
ριωµένων αποφάσεων για τα αναπτυξιακά και γενικότερα ζητή-
µατα του χώρου, αλλά και την έλλειψη συντονισµού και συνερ-
γασίας µεταξύ των φορέων συλλογής χωρικών δεδοµένων και  
των φορέων χαρτογράφησης. Ελπίζεται ότι τα προβλήµατα αυτά 
θα επιλυθούν στην πορεία του χρόνου µε την υλοποίηση της 
ΕΥΓΕΠ.  
Σηµαντικό ρόλο στην κατάλληλη ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ έχει η 
Τοπική Αυτόδιοίκηση µέσω των «Κοµβικών Σηµείων Επαφής» 

(ΚΟΣΕ), τα οποία έχουν αντικείµενο τη διαρκή και συστηµατική 
κατάγραφή, µεταξύ άλλων, και των εξής: 
α) συνόλων χωρικών δεδοµένων, µεταδεδοµένων και υπηρεσιών 
των δηµόσιων αρχών που εκπροσωπούν, 
β) αναλογικών χωρικών δεδοµένων των δηµόσιων αρχών που 
εκπροσωπούν, 
γ) των δεδοµένων που περιλαµβάνουν εµµέσως χωρική πληρο-
φορία (π.χ. διευθύνσεις), 
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης συστη-
µάτων λογισµικού γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης 
χωρικών δεδοµένων και διάχυσής τους στο  ∆ιαδίκτυο, 
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των χωρι-
κών δεδοµένων και υπηρεσιών προς άλλες δηµόσιες αρχές και 
τρίτους. 
Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι δηµιουργείται ένα 
νέο περιβάλλον διαχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πλη-
ροφορίας, το οποίο για να αποδώσει προϋποθέτει την ενηµέρω-
ση και ουσιαστική συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και 
τη δηµιουργία ανάλογης διοικητικής και τεχνολογικής υποδοµής, 
µε την ανάπτυξη της ανάλογης χαρτογραφικής προοπτικής, κατά 
τα διεθνώς καθιερωµένα, στα οποία υστερεί η χώρα µας. Στο 
πλαίσιο αυτό το συνέδριο της ΧΕΕΕ έχει στόχο να αναδείξει: 

• Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην ανα-
τροπή της υφιστάµενης κατάστασης και στην ανάπτυξη µιας 
πολιτικής συγκρότησης ενός δηµόσιου και αποτελεσµατι-
κού συστήµατος συλλογής, διαχείρισης και της κατάλληλης 
χαρτογραφικής αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

• Την αναγκαιότητα υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας 
στο σύνολο των φάσεων της συλλογής, επεξεργασίας, απο-
θήκευσης, διάθεσης και απόδοσης της χωρικής πληροφο-
ρίας µε πυρήνα τα αναγκαία εθνικά προγράµµατα χαρτο-
γράφησης και τα ενοποιηµένα συστήµατα πληροφοριών για 
τη γη και το περιβάλλον, σύµφωνα µε τα διεθνώς ακολου-
θούµενα πρότυπα.  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

• Ιστορική αναδροµή της σχέσης Χαρτογραφίας και χωρικής 
πληροφορίας.  

• Γεωγραφική  πολιτική 

• Ζητήµατα επιµόρφωσης προσωπικού 
Φορείς συλλογής και χαρτογραφικής απόδοσης χωρικής 
πληροφορίας  

• Υποδοµές – Σχεδιασµός – Ανάπτυξη 

• Προϊόντα 

• Έρευνα 

• ∆ιεθνείς δια-δράσεις 

Σχέσεις Χαρτογραφίας και Χωρικής Πληροφορίας 
Ψηφιακό περιβάλλον  

• Πρότυπα, προδιαγραφές και κατάλληλες πρακτικές στη 
συλλογή, διαχείριση και  χαρτογραφική απόδοση της 
χωρικής πληροφορίας.  ∆ιασφάλιση ποιότητας 

• Εθνική, περιφερειακή και τοπική υποδοµή χωρικών 
δεδοµένων και χαρτών – ΕΥΓΕΠ 

• Θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων, ανωνυµίας και 
επωνυµίας στη χαρτογραφική δηµιουργία από τη χρήση 
των χωρικών πληροφοριών 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α. Κουσουλάκου  [ Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ ] 
Ε. Λιβιεράτος [ Καθηγητής ΑΠΘ ] 
Γ. Μπηλιώνης [ ΑΤΜ, ∆/ντής ΤΥ ∆ήµου Κοζάνης ] 
Β. Τσίπης  [ ΑΤΜ, Κοζάνη ] 
Α. Τσορλίνη [ ∆ρ. ΑΤΜ ] 
Λ. Τσούλος  [ Καθηγητής ΕΜΠ ] 

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

 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 αργότε-
ρο µέχρι 31 Μαίου 2012 (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της γραµ-
µατείας του συνεδρίου ή µε fax). Με το πέρας του συνεδρίου θα εκδοθεί 
και ο τόµος των πρακτικών σε αναλογική και ηλεκτρονική µορφή. Τα κεί-
µενα των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το αργότερο µέχρι τις 22 
Σεπτεµβρίου 2012.  
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
 
Μέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου 2012 (προεγγραφή): 50 €. Φοιτητές: 20 €. 
Μετά τις 14 Σεπτεµβρίου 2012 60 €.  Φοιτητές: 30 €. 

 Ν. Σουλακέλλης         [ Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου ] 


