
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ;

Εξαιρετικά 
Βραβεία

Διεθνείς 
Διασυνδέσεις

Επιχειρηματική 
Υποστήριξη

Αυτό-
προβολή

Δημιουργικός 
Χώρος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 
Από 15 Απριλίου έως 13 Ιουλίου

www.ncma.copernicus-masters.com

Ο Διαγωνισμός Παρακολούθησης της Γης 
αθλοθετεί βραβεία σε καινοτόμες λύσεις για 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία βασισμένες 
σε δεδομένα παρατήρησης της Γης.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΧΑ Α.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟ-
ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΦΟΡΕΑΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση» Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) είναι φορέας του Ελληνικού Δημοσίου 
υπεύθυνος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και την ανάπτυξη της υποδομής των βασικών 
γεωχωρικών πληροφοριών της Χώρας. Διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες και εμπεριστατωμένες 
υποδομές χωρικών δεδομένων στην Ελλάδα, την οποία και χρησιμοποιεί για τη σύνταξη του Εθνικού 
Κτηματολογίου, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, και την υποστήριξη της δραστηριότητας διαφόρων 
κρατικών φορέων (π.χ. ανίχνευση αυθαιρέτων, ανάπτυξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων CORINE 
Land Cover, οριοθέτηση περιοχών NATURA 2000, γεωαναφορά των θεσμικών χωρικών πληροφοριών 
κλπ).  Η ΕΚΧΑ Α.Ε., επίσης, προάγει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής που επιτρέπουν 
την ευρεία χρήση των διαθέσιμων τρισδιάστατων χωρο-χρονικών δεδομένων της Χώρας στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.
Αυτή η δραστηριότητα συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Φορείς Επίδειξης στην Αθήνα 
(LDA)» και υποστηρίζεται από την ΕΔΕΤ, το ΕΑΑ, τον ΣΕΚΕΕ, και την Ατλαντίς Α.Ε.  
Η αποκλειστική ευθύνη της περιλαμβανόμενης πληροφορίας ανήκει στην ΕΚXA 
A.E.  Η ΕΕ, καθώς και οι υποστηρίζοντες φορείς, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το 
περιεχόμενο και την ενδεχόμενη χρήση της περιλαμβανόμενης πληροφορίας.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο νικητής θα κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 5,000 ΕΥΡΩ, καθοδήγηση για να αναπτύξει την 
ιδέα του περαιτέρω και δείγμα χωρικών δεδομένων από τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας για 
την επίδειξη της ιδέας του.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ενδιαφέρεται για πρωτοποριακές ιδέες, 
πρωτότυπα συστήματα και καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν την απεικόνιση τρισδιάστατων 
χωρο-χρονικών δεδομένων διαφόρων τύπων (διανυσματικών, ράστερ), κλιμάκων, συχνοτήτων και 
δεκτών, σε σύγχρονα απεικονιστικά περιβάλλοντα.
 › Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζονται σε καινοτόμες εφαρμογές που συνθέτουν τρισδιάστατα  

 χωρο-χρονικά δεδομένα (όπως τα δεδομένα Copernicus) και επιτρέπουν την αποτελεσματική  
 οπτικοποίηση αυτών σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής.
 › Ιδέες και εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητές συσκευές και αντιμετωπίζουν θέματα σε μία ή  

 περισσότερες θεματικές περιοχές του Προγράμματος Copernicus είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.
 › Οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να αναδεικνύουν την πληροφορία που είναι ενσωματωμένη 

 σε δορυφορικά χωρο-χρονικά δεδομένα και να την παρέχουν για χρήση στην αντιμετώπιση  
 αναγκών της καθημερινότητας.

Εργάζεστε σε κάποια καινοτομία που προωθεί την απεικόνιση τρισδιάστατων χωρο-χρονικών 
δεδομένων σε κινητές συσκευές;
Τότε δηλώστε συμμετοχή για να διεκδικήσετε 5,000 ΕΥΡΩ σε χρηματικό έπαθλο και την 
καθοδήγηση που χρειάζεστε για να προωθήσετε την ιδέα σας περαιτέρω.
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