Βιογραφικά Ομιλητών
Ομιλητής 1 – Συμεών Μπούσιας
Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (Απόφοιτος του τμήματος Γεωπληροφορικής &
Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών. Από το 2014 μέχρι και σήμερα εργάζομαι στην τεχνική εταιρεία
μελετών ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. Σε 4 κτηματογραφήσεις (Σέρρες – Ελασσόνα – Καπανδρίτι –
Μεσσηνία). Παράλληλα δραστηριοποιήθηκα και ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2014 - 2017
στην Πάτρα (τεχνικό γραφείο). Εισηγητής σε παρουσίαση σε δημοτικό σχολείο της Παραλίας
Πατρών με θέμα ο Χάρτης στην ζωή μας. Εισηγητής σε παρουσίαση στο ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα ο ρόλος του μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη σύνταξη
μελέτης κτηματογράφησης – το παράδειγμα της κτηματογράφησης Σερρών και Ελασσόνας.
Εισηγητής σε παρουσίαση στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα
Δημιουργία, χρήση και δυνατότητες του χάρτη σε συνδυασμό με την επιστήμη της
Γεωπληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σε μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εισηγητής σε παρουσίαση στο 5 ο διεθνές συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής
καινοτομίας με θέμα την Γεωπληροφορική στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Ομιλητής 2 – Γεώργιος Κατσούλης
Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών από το 2009 και
κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (M.Sc.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης: στη Γεωπληροφορική - κατευθ. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακριβείας της
Πολυτεχνικής Σχολής και στην Οικολογία και Προστατευόμενες Περιοχές της Σχολής Θετικών
Επιστημών. Επιπλέον, ήταν υπότροφος του ΑΠΘ για την παρακολούθηση προγράμματος
επιμόρφωσης (Summer School) στο Πανεπιστήμιο του Salzburg στην Αυστρία το 2011. Από το
2009 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Εφαρμοσμένης
Γεωπληροφορικής είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός. Τέλος, έχει πραγματοποιήσει
7 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια καθώς και σε άρθρο
επιστημονικού περιοδικού με θέματα σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στις
επιστήμες.
Ομιλητής 3 – Βασίλειος Δημητρίου
Ο Βασίλειος Ι Δημητρίου έχει σπουδάσει Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογράφος , ενώ κατέχει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2009 όπου
διατηρεί το τεχνικό γραφείο ΤΟPOmap με κύριες ασχολίες στην Γεωπληροφορική και Τοπογραφία . Κατέχει
εργοληπτικό πτυχίο στις κατηγορίες Οδοποιία, Υδραυλικά και Λιμενικά. Ειδικεύεται σε υπηρεσίες με χρήση
μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων όπου παρέχει
υπηρεσίες
στους στους υπό λειτουργία
Αυτοκινητόδρομους Ολυμπίας, Ιονίας οδού και Εγνατίας Οδού. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων
του ΕΟΠΠΕΠ σε θέματα Πληροφορικής, Τοπογραφίας και Δομικών Έργων και Δικαστικός
Πραγματογνώμων Μηχανικός των Πρωτοδικείων Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδος και Ιωαννίνων.

