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26ο Urban Data Management
Symposium
"Design of Multiscale Cartographic
Databases: The Greek case”
10-12 Οκτωβρίου 2007, Στουτγάρδη Γερμανίας
του Δ. Ν. Πανταζή*
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- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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*Αν. καθηγητής, στο τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ-Α πρώην καθηγητής - ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης Βέλγιο, πρώην ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας, Βέλγιο
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βάσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γεωγραφικών
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Χαρτογραφικών
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φορέας

• CASE- tools για βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων,
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σκόπησης στους τομείς: περιβάλλον, διαχείριση
υδατικών πόρων, χωροταξία, άμυνα, κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Όλα τα ερευνητικά έργα, μελέτες ερευνητικού

S.O.C.R.A.T.E.S.

χαρακτήρα, κύκλοι και προγράμματα εκπαί

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

δευσης αναλαμβάνονται μετά από έγκριση της
Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ακολου
θώντας

την ανάλογη

νομοθεσία

και

τους

Δήμος Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Διεύθυνση: Σαμαρίνας 3, 10443, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5385316
Φαξ: 210 5911442
e mail: pantdonz@otenet.gr

κανόνες που διέπουν την ιδιαιτερότητα της κάθε

Μια ακόμη διάκριση για το ΤΕΙ Αθήνας
Μέλος του νεοσύστατου 7μελούς Διοικητικού • η ολοκλήρωση του Κειμένου της Προγραμμα
Συμβουλίου του «Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδη

τικής Συμφωνίας του Σ.Ε.Α.Β. στην οποία συμμε

μαϊκών Βιβλιοθηκών» (Σ.Ε.Α.Β.) - πιο γνωστού

τέχουν ήδη 21 Πανεπιστήμια, 15 Τεχνολογικά

ως l-^A L -Link- είναι από τον Οκτώβριο του

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η ΑΣΠΑΙΤΕ

2007, ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμ • το θέμα της εξακολούθησης της χρηματοδό
ματος
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“Βιβλιοθήκη”,

Καθηγητής

Περικλής

τησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιο
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Δια Βίου Μάθηση». 0

