
 

 

«ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)» 

 

Απεςθύνεηαι :ε όζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε γεσπιεξνθνξηθή θαη GIS ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο ην 
Κηεκαηνιόγην, ηε ρσξνηαμία, ην Πεξηβάιινλ, ηηο κεηαθνξέο, ηε Υαξηνγξαθία, ηε Γεσινγία, ηελ Τδξνγξαθία θ.ά. 
 
Βαζικόρ ζκοπόρ ηος ζεμιναπίος είναι οι ζςμμεηέσονηερ να: 
Να κάζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δπλαηόηεηεο ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS), λα εμνηθεησζνύλ 
κε ηελ αλαγλώξηζε, αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρώξν. 
Δπίζεο ηελ ρξήζε GIS σο εξγαιείν επίιπζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, ηελ εθκάζεζε βαζηθώλ κεζνδνινγηώλ 
ζρεδηαζκνύ, ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ιύζεσλ GIS, θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνύ. 
 
Δνόηηηερ εμιναπίος: 

 Δηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) 
 Σν GIS σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ 
 Σα δεδνκέλα 
 Πεγέο δεδνκέλσλ, ζπιινγή & πξνβνιηθά ζπζηήκαηα 
 Υσξηθή αλάιπζε & ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ 
 Υαξηνγξαθηθή απόδνζε & επηθνηλσλία ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 
 θάικαηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ GIS 
 ύγρξνλεο ηάζεηο 

 
Σο κόζηορ ηος ππογπάμμαηορ: είλαη 190€ αλά ζπκκεηνρή. 
 
Υπόνορ Γιεξαγωγήρ:  Σν ηκήκα ζα δηεμαρζεί από ηηο 06/05/2016 έσο ηηο 23/5/2016 θάζε Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή  
απνγεπκαηηλέο ώξεο (17.00-21.15) θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 30 ώξεο.   
 
Αίηηζη μποπείηε να κάνεηε ηλεκηπονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/314-geografika-
sustimata-pliroforiwn  
Υώπορ ςλοποίηζηρ: Νέα Αιηθαξλαζζόο Ιθάξνπ θαη Αξρηκήδνπο 1 
 
Διζηγηηέρ  
Ο Αποζηολάκηρ Μάπιορ είλαη Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηνπ Δ.Μ.Π, έρεη κεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε 
Γηαρείξηζε Φπζηθώλ θαη Αλζξσπνγελώλ Καηαζηξνθώλ θαη  Πηζηνπνηεηηθό Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
ηεο ΑΠΑΙΣΔ. 
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Δίλαη  ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο  Πνιηηηθόο Μεραληθόο θαη δηαηεξεί  ηερληθό γξαθείν ζην Ηξάθιεην Κξήηεο . Δίλαη 
κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη ηνπ πιιόγνπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ από ην 2010 θαη έρεη δηδάμεη ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθά ΙΔΚ, ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαζώο θαη ζην 
Ιλζηηηνύην ηεο ΑΓΔΓΤ, πινπνηώληαο πξνγξάκκαηα δηαξθνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο  εξγαδνκέλσλ ζην 
Γεκόζην. Δίλαη εηζεγεηήο ησλ πξνγξακκάησλ ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ.  
Ο Νικηθοπάκηρ Γιάννηρ είλαη Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ηνπ Δ.Μ.Π, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο Τδαηηθώλ Πόξσλ θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηιν ζην αληηθείκελν ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Ρεπζηνκεραληθήο. Δπίζεο είλαη κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην ΙΣΔ. Η επαθή ηνπ κε ηα GIS 
μεθίλεζε από ηνλ πξνπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ θαη ζπλερίζηεθε ηόζν ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαζώο θαη ζε 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Έρεη ζεκαληηθή δηδαθηηθή εκπεηξία θαζώο έρεη δηδάμεη ζε καζήκαηα ηόζν πξνπηπρηαθνύ όζν 
θαη κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ ζηελ ζρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π.  
 

Δεν απαιτείται πποηγούμενη γνώση GIS, αλλά είναι χπήσιμη η εξοικείωση στη χπήση Η/Υ. 
 
Δπικοινωνία:  Πιεξνθνξίεο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξσλαίνπ 9, ηει/λν 2810-302735 & 302730 
θ Λενληαξάθεο Κπξηάθνο  email: leontarakis@katartisi.gr   info@katartisi.gr από ηηο 09:00 έσο 15:00 κ.κ. θαη αηηήζεηο 
ζηελ ηζηνζειίδα: www.katartisi.gr 
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