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Hel lasGIs  

Γιατί θέλω να συμμετέχω στις δραστηριότητες μίας 

κοινότητας που εμπλέκεται με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους γύρω από τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών και γενικότερα τη γεωγραφική διάσταση των 

φαινομένων, φέρνοντας κοντά επιστημονικούς και 

επαγγελματικούς κλάδους από διαφορετικές επιστημονικές 

περιοχές. 

Γιατί μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες, να 

δημοσιοποιήσω τις απόψεις και ιδέες μου, να ενημερωθώ, 

να βρω συνεργάτες και γενικότερα, στηριζόμενος στην 

κοινότητα, να μοιραστώ και να δώσω λύσεις σε πολλά από 

τα προβλήματά μου. 

Γιατί η δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων, η 

χάραξη στρατηγικών για τη γεωγραφική πληροφορία και η 

διάχυση των Γ.Σ.Π. είναι συλλογική υπόθεση. 

Γιατί σε κάθε περίπτωση η συλλογική δράση και ο 

δημόσιος διάλογος βελτιώνουν την ποιότητα της 

ανάπτυξης, αποδέκτης της οποίας είναι ο καθένας μας. 

Γιατί να γίνω μέλος;  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες της εταιρείας και για εγγραφή μέλους 

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας 

στη διεύθυνση: 

http//www.hellasgi.gr 

ή να αποστείλετε e-mail στο: 

hellasgi@otenet.gr 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

(HellasGIs) 

(Υπ' όψη: Κα Μαρία Κούρτελη) 

Τ.Θ. 54523, Τ.Κ. 143 02 Νέα Χαλκηδόνα 

Τηλ. επικοινωνίας: 6948469754  

http://www.hellasgi.gr 

hellasgi@yahoo.gr 

Λογαριασμός twitter: @HellasGI 

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;  

Για την εγγραφή μέλους, τακτικού, έκτακτου ή εταιρικού, 

χρειάζεται: 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (βλ. ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ). 

2. Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής, όπως καθορίζει κάθε 

φορά η Γ.Σ. (βλ. σχετικές πληροφορίες στο Δελτίο 

Εγγραφής). 

3. Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

http://www.hellasgi.gr
http://www.hellasgi.gr
mailto:hellasgi@otenet.gr
http://www.hellasgi.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=134&Itemid=2
http://www.hellasgi.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=134&Itemid=2


Ποιοί είμαστε και σε ποιούς 
απευθυνόμαστε 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (ΕΕΓΣΠ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

σωματείο με μέλη επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ΓΣΠ στην ανάλυση 

προβλημάτων γεωγραφικού χαρακτήρα. Οι εφαρμογές των 

ΓΣΠ είναι πολλές και περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με το 

σχεδιασμό (περιβαλλοντικό, αστικό, περιφερειακό, 

αναπτυξιακό, μεταφορών κλπ), τη γεωγραφική ανάλυση 

(φυσικών και κοινωνικό-οικονομικών φαινομένων), τη λήψη 

αποφάσεων (σε επίπεδο ατομικό ή ομάδων), την παροχή 

ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.ο.κ. 

Το σωματείο είναι ο μόνος οργανισμός στον ελληνικό χώρο 

που ασχολείται με όλο το εύρος των εφαρμογών των ΓΣΠ και 

συνεπώς απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και 

ατόμων. 

Ποιος είναι ο σκοπός μας 
 

Σκοπός της Εταιρείας είναι αφενός η στήριξη της Ελληνικής 

Κοινότητας που ασχολείται με τα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών και αφετέρου η προώθηση της τεχνολογίας, 

της επιστήμης και των εφαρμογών τους.  

Το σκοπό αυτό η HellasGIs προσπαθεί να επιτύχει με: 

 Την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της και με 

άλλους σχετικούς οργανισμούς.  

 Την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, 

πανελληνίων και διεθνών συνεδριών και εν γένει 
εκδηλώσεων, καθώς και με συμμετοχή σε άλλες σχετικές 
διοργανώσεις.  

 Την υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας.  

 Την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών, συλλογών, 

φωτογραφιών, σχεδίων και υποδειγμάτων, ψηφιακού υλικού και 
άλλου υλικού τεκμηρίωσης.  

 Την έκδοση και διανομή ανακοινώσεων, πληροφοριακών 

δελτίων, περιοδικών, βιβλίων κ.ά.  

 Την απονομή βραβείων και μεταλλίων σχετικών με έρευνα/

εργασίες στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.  

 Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή προς τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών.  
 

Δραστηριότητες 
 

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες των πρωτοβουλιών και δράσης της 

εταιρείας: 

 επιστημονικός 

 ενημερωτικός 

 διεκδικητικός 

 

Πιο συγκεκριμένα, αρχής γενομένης από το έτος 1999, η HellasGIs 

διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών και κάθε χρόνο από μία ή δύο θεματικές 

ημερίδες ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία καθώς και τα 

πρακτικά των εκδηλώσεων θα βρείτε στον ιστότοπο της εταιρείας 

(www.hellagi.gr).  

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν στα 

Γ.Σ.Π., την επικοινωνία με τα μέλη και τους φίλους της και την 

προσφορά βήματος δημοσίου διαλόγου, το σωματείο:  

 Εκδίδει το περιοδικό «Γεωανάλεκτα» (ήδη κυκλοφορεί 

το 6ο τεύχος) με άρθρα που αφορούν σε ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων από τον Ελληνικό και διεθνή 

χώρο.  

 Διατηρεί ιστοσελίδα (www.hellasgi.gr), η οποία έχει 

αναδιαρθρωθεί και εμπλουτιστεί με σημαντικό αριθμό 

θεμάτων/πληροφοριών/συνδέσεων που αφορούν στα 

ΓΣΠ. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον χαρακτήρα 

και τις δραστηριότητες της εταιρείας, αρχειακό υλικό 

από τις εισηγήσεις παλαιότερων συνεδρίων, ημερίδων 

κλπ, καθώς και σε ψηφιακή μορφή τα τεύχη του 

περιοδικού Γεωανάλεκτα. Επίσης, έχει δημιουργηθεί 

forum με θέματα που αφορούν στην τρέχουσα 

επικαιρότητα, αναφορικά με τις εφαρμογές των 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της 

Γεωπληροφορικής γενικότερα. 

Τέλος, σε ότι αφορά το διεκδικητικό επίπεδο, το 

σωματείο, μέσω επιστολών προς τα Υπουργεία και 

παρεμβάσεων σε διάφορα forum και εκδηλώσεις, προωθεί τα 

αιτήματα της Ελληνικής Κοινότητας που ασχολείται με τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ήδη από το 2004 είχε 

απευθύνει επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με στόχο τη 

δημιουργία μίας Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Γε.Π). Πλέον και μετά την ψήφιση του 

νόμου 3882/2010, η εταιρεία οργανώνει ενημερωτικές 

ημερίδες σχετικά με τα οφέλη της Εθνικής Υποδομής 

Γεωχωρικών Πληροφοριών.  

http://www.hellasgi.gr/

