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ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ γηα ηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΓΙ εξξώλ, νξγαλώζεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 θαη 27 Μαΐνπ 2011 ζην ακθηζέαηξν «Πηνιεκαίνο» ηνπ 

ηκήκαηνο, δηεκεξίδα κε θεληξηθό ζέκα: ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΓΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ.  

πκκεηείραλ κε αλαθνηλώζεηο 31 επηζηήκνλεο θαη παξνπζηάζηεθαλ 25 εηζεγήζεηο. 

Οη αλαιύζεηο ηωλ ζεωξεηηθώλ εξγαιείωλ ηεθκεξίωζεο ηεο ρωξηθήο πιεξνθνξίαο 

θαη ηωλ εθαξκνγώλ ηνπο, ειπίδνπκε όηη ήηαλ θαηαλνεηέο θαη ζα θαλνύλ ρξήζηκεο 

ζε κία επνρή ξαγδαίωλ εμειίμεωλ.  

Σελ δηεκεξίδα παξαθνινύζεζαλ ζπλνιηθά 271 ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο, 92 

ζηειέρε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 40 κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ ΣΓΙ 

θαη πνιινί ζπκπνιίηεο καο, αξηζκνί, νη νπνίνη θαηαηάζζνπλ ωο επηηπρή ηελ έθβαζή 

ηεο. Ωο νκηιεηέο πξνζήιζαλ ζεκαληηθέο πξνζωπηθόηεηεο από ηνλ αληίζηνηρν 

επηζηεκνληθό ρώξν, πξόεδξνη θαη δηεπζύλνληεο ζύκβνπινη κεγάιωλ νξγαληζκώλ 

(Κηεκαηνιόγην Α.Γ, ΓΤΔΑΠ, πκβνύιην Αζηηθώλ πγθνηλωληώλ Θεζζαινλίθεο), 

Καζεγεηέο Πνιπηερλείωλ θαη ΣΓΙ.  Οη παξνπζηάζεηο ζα αλαξηεζνύλ ζην site ηεο 

δηεκεξίδαο ηηο πξνζερείο εκέξεο. 

ηνπο ραηξεηηζκνύο, πνπ απεύζπλαλ ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΓΙ εξξώλ, αηξεηνί εθπξό-

ζωπνη από ηελ Σ.Α., ν Πξόεδξνο ηεο ΓΓΣΓΜ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ απνθνί-

ηωλ ηνπ ηκήκαηνο Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο, ηνλίζηεθε ε επηηπρήο 

πνξεία ηνπ ηκήκαηνο, ην ελδηαθέξνλ γλωζηηθό αληηθείκελν ζπνπδώλ, νη ζύγρξν-

λεο εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμεηδηθεπκέλνο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ. Παξάιιεια 

κε ηελ θύξηα δηνξγάλωζε, ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο έγηλε επίδεημε λέωλ 

ηερλνινγηώλ ζηνλ εζωηεξηθό αύιεην ρώξν, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή κεγάινπ 

αξηζκνύ ζπνπδαζηώλ. 

Η νξγαλωηηθή επηηξνπή θαη ην πξνζωπηθό ηνπ ηκήκαηνο ζα ήζειαλ λα 

επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ δηνξγάλωζε θαη 

ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ εθδήιωζε. Γπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο, ηνπο 

νκηιεηέο, ηα πξνεδξεία ηωλ ζπλεδξηώλ, ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο απνθνίηνπο, ηνπο 

πνιίηεο ηωλ εξξώλ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γηα ηελ  ζπκκεηνρή ηνπο  ζε 

απηήλ ηελ επεηεηαθή/ενξηαζηηθή δηεκεξίδα, κέζω ηεο νπνίαο εληζρύεηαη ζπκβνιηθά 

ε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί θαη λα εληαηηθνπνηεζεί ν αθαδεκαϊθόο ραξαθηήξαο 

ηωλ ζπνπδώλ, λα  αλαδεηρζνύλ ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε 

θαη  λα δεκηνπξγεζνύλ δεζκνί ζπλεξγαζίαο, ηόζν κε ηελ ηνπηθή θνηλωλία, όζν θαη 

κε ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.  

Η Οξγαλωηηθή Γπηηξνπή 


