
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 

¨ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ¨ 
 

15 Απριλίου 2014 
 

Ο Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου,  
Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και  
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 
 
έχουν την χαρά να ανακοινώσουν την ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές η καθηγήτρια Γ. 
Γεωργιάδου από το ITC (Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente, Netherlands), 
και ο καθηγητής Μ. Κάβουρας από το ΕΜΠ (τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο). Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμπληρωθεί από ανακοινώσεις εκπροσώπων φορέων και 
οργανισμών, αλλά και ιδιωτών επαγγελματιών σχετικά με εφαρμογές και έρευνα GIS στην Κύπρο. Επικρατέστερη 
ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 8η Οκτωβρίου 2014, ενώ η διάρκεια της εκδήλωσης (ημερίδα ή διημερίδα) θα 
εξαρτηθεί από το πλήθος των ανακοινώσεων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για ανακοίνωση/παρουσίαση παρακαλούνται να αποστείλουν τίτλο και μία σύντομη περίληψη 
με 250-400 λέξεις έως 30 Μαϊου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprussurveyors@gmail.com, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι είναι συμβατή με τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
ειδοποιηθούν έως 15 Ιουνίου για την επιλογή της ανακοίνωσης και την διάρκεια της ομιλίας. Παράλληλα θα 
αποσαφηνιστεί το πρόγραμμα και η διάρκεια της εκδήλωσης. 
 
Σημειώνεται ότι: 

- Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη ή θα υπάρχει συμβολικό ποσό εισόδου για την κάλυψη των 
εξόδων (αίθουσα, καφέδες και φαγητό) 

- Παράλληλα με την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί έκθεση οργάνων και υπηρεσιών των χορηγών. 
 
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλούμε να διαβιβάσετε την παρούσα πρόσκληση σε όλo το προσωπικό του οργανισμού 
σας, το οποίο ενδεχομένως να επιδείξει ενδιαφέρον. 
 
Μετά τιμής, 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Δρ. Δ. Σκαρλάτος 
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Επ. Καθηγητής, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ 
T 00357 25002360 
dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy 
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