
 

  

 

 

 

2η Ημερίδα για τις Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ  

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 

Αθηνά, 18 Μαΐου 2015 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι, ΤΚ 151 25 

Αίθουσα “Antonio Zampoli”, (ισόγειο) 

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στη δεύτερη ημερίδα του με την ευκαιρία της 

ολοκλήρωσης της δεύτερης σειράς εκπαίδευσης που οργάνωσε στο πλαίσιο του έργου 

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (http://ma.ellak.gr). 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο και η μονάδα αριστείας ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» ενώ θα γίνει 

ανασκόπηση στα πεπραγμένα της δεύτερης σειράς εκπαίδευσης τόσο όσον αφορά στους 

Α’ και Β’ κύκλους εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες «Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών» και «Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον», όσο και στο Σχολείο Ανάπτυξης 

Κώδικα. Ακολούθως θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός για την τρίτη σειρά εκπαίδευσης. 

Επιπλέον θα λάβει χώρα συζήτηση σχετικά με το κίνημα του ΕΛ/ΛΑΚ και την κοινότητά του, 

ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές χρήσης του με εφαρμογή στα «Συστήματα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών». 

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 18 Μαΐου 2015 και ώρα 09:30 στην αίθουσα «Antonio 

Zampoli», στο ισόγειο του ΕΚ «Αθηνά». 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:  http://ma.ellak.gr/events/2η-

ημερίδα-του-ιπσυ-εκ/ 
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       ΑΤΖΕΝΤΑ 

09:30 – 10:00 Υποδοχή  

10:00 – 10:30 Καλωσόρισμα, παρουσίαση του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» 
Θοδωρής 

Στρατιώτης 

10:30 – 11:00 Παρουσίαση του έργου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ  
Θοδωρής 

Στρατιώτης 

Το ΕΛ/ΛΑΚ, τα γεωχωρικά δεδομένα και καλές πρακτικές 

11:00 – 11:45 

ΕΛ/ΛΑΚ GIS: Μια παγκόσμια κοινότητα  

 

Παρουσίαση των κυριότερων ΕΛ/ΛΑΚ GIS, της κοινότητας του 

OSGeo και των τρόπων συμμετοχής στην ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ GIS 

Χρήστος 

Ιωσηφίδης 

Άγγελος 

Τζώτσος 

11:45 – 12:30 

Γεωχωρικά δεδομένα στον Σημασιολογικό Ιστό 

 

ΕΛ/ΛΑΚ για τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 

στο Σημασιολογικό Ιστό, με παραδείγματα εφαρμογής σε 

ανοικτά INSPIRE δεδομένα 

Κώστας 

Πατρούμπας 

12:30 – 13:15 

Αξιοποίηση διαφορετικών πηγών γεωχωρικών δεδομένων με 

χρήση εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ 

 

Παρουσίαση των κυριότερων ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων (εργαλεία 

OpenStreetMap, PostgreSQL/PostGIS) για τη δημιουργία χαρτών 

οδικών δικτύων, γεω-σημασιολογικών δικτύων μεταφοράς και 

ενοποίησή τους για την υποστήριξη υπηρεσιών συνδυασμένων 

μεταφορών σε δίκτυα ενδιαφέροντος 

Σοφία 

Καραγιώργου 

Ανασκόπηση του έργου του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» κατά την 2η σειρά εκπαίδευσης 

13:30 – 13:50 
Ανασκόπηση του Α’ κύκλου σεμιναρίων στη θεματική ενότητα 

«Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» 

Θοδωρής 

Στρατιώτης 

13:50 – 14:10 
Ανασκόπηση του Β’ κύκλου σεμιναρίων στη θεματική ενότητα 

«Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον» 

Θοδωρής 

Στρατιώτης 

14:10 – 14:30 Ανασκόπηση του Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα 
Θοδωρής 

Στρατιώτης 

Προγραμματισμός της 3ης σειράς εκπαίδευσης 

14:30 – 15:00 

Παρουσίαση των περιοχών που θα καλυφθούν από τον Α’ και 

Β’ κύκλο σεμιναρίων και των ειδών ΕΛ/ΛΑΚ για τα οποία θα 

αναζητηθεί συνεισφορά 

Θοδωρής 

Στρατιώτης 

 


