
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο Διεθνές Συνέδριο 3D Athens 2016, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στις 18-21 Οκτωβρίου 2016, στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα και αποτελεί 

συνδιοργάνωση του 11th3D Geoinfo Conference και του 5th International FIG Workshop on 3D Cadastres. 
 

Το 11th 3D GeoInfo Conference θα πραγματοποιηθεί 

στις 20-21 Οκτωβρίου 2016, με στόχο να φέρει σε 

επαφή ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη 

βιομηχανία και τη διοίκηση σε διεθνές επίπεδο. 

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η διαχείριση της 

τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας, 

προσεγγίζοντας διεπιστημονικά θέματα συλλογής 3D 

δεδομένων, προηγμένων μεθόδων 3D 

μοντελοποίησης, ανάλυσης 3D δεδομένων και 3D 

οπτικοποίησης. 
 

Το 5th International FIG Workshop on 3D Cadastres 

θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2016, με 

θεματολογία σχετική με τη λειτουργία 

τρισδιαστάσεων Κτηματολογίων, με 4D /5D 

Κτηματολόγια, με τη διάδοση & προτυποποίηση web-

based Κτηματολογίων, με τη νομική διάσταση των 3D 

Κτηματολογίων, τις “mega cities” και τις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  
 

Οι εργασίες θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου, ενώ επιλεγμένες εργασίες θα 

συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση των ISPRS 

Archives & Annals (για τις συμμετοχές στο 3D 

Geoinfo) και του ISPRS International Journal of Geo-

Information (για τις συμμετοχές στο 3D Cadastres), 

κατόπιν κρίσης. 
 

Παράλληλα με το συνέδριο, προγραμματίζεται 3D 

indoor workshop καθώς και θεματικές ενότητες με 

εισηγήσεις σεμιναριακού τύπου. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, για την Αθήνα και το χώρο διεξαγωγής του, παρακαλώ: 

 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.3dathens2016.gr 

 επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/3DAthens2016 

 ακολουθήστε το λογαριασμό μας στο twitter: https://twitter.com/hashtag/3dathens2016 

 επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του συνεδρίου ERA Ltd:  210.36.34.944 (t), 210.36.34.690 (f),  

     3dathens2016@era.gr (e) & www.era.gr (w). 
 

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας ως εισηγητή, σύνεδρο ή εκθέτη-χορηγό. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 3D Athens 2016. 
 

Με εκτίμηση, 

Δρ. Έφη Δημοπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Επιστ. Υπεύθυνη του 11
th

 3D Geoinfo Conference 

 

 

 

http://www.3dathens2016.gr/
https://www.facebook.com/3DAthens2016
https://twitter.com/hashtag/3dathens2016
mailto:3dathens2016@era.gr
http://www.era.gr/

