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Οι βάσεις δεδοµένων και γενικότερα η τεχνολογία διαχείρισης δεδοµένων αποτελούν µία από τις βασικές κινητήριες δυνάµεις 
της ταχείας ανάπτυξης και διείσδυσης της Πληροφορικής στην καθηµερινή ζωή. Τα πλέον πρόσφατα πορίσµατα της έρευνας 
στην περιοχή παρουσιάζονται κάθε χρόνο σε ένα µεγάλο αριθµό συνεδρίων και συµποσίων ανά τον κόσµο. Μετά από 
δεκαετίες σηµαντικής συνεισφοράς των Ελλήνων ερευνητών στην περιοχή, η Ελληνική κοινότητα έχει τον δικό της τόπο 
συνάντησης. Το 1ο  Ελληνικό Συµπόσιο διαχείρισης δεδοµένων (ΕΣ∆∆) διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2002 και έδωσε 
τα πρώτα δείγµατα συζήτησης ερευνητικών θεµάτων αλλά και διερεύνησης τρόπων µεταφοράς τεχνογνωσίας από τους 
ερευνητές προς την Ελληνική βιοµηχανία και το δηµόσιο τοµέα. Την παράδοση συνέχισε µε επιτυχία το 2ο  και το 3ο ΕΣ∆∆ 
που έγιναν αντίστοιχα 4-5 Σεπτεµβρίου του 2003 και 28-29 Ιουνίου του 2004 στην Αθήνα µε µεγάλη και ζωντανή συµµετοχή. 
Αναπτύσσοντας περαιτέρω τη δυναµική αυτή το 4οΕΣ∆∆ προγραµµατίζεται να γίνει στην Αθήνα στις  25-26 Αυγούστου 2005. 

Το πρόγραµµα του ΕΣ∆∆ 2005 θα περιλαµβάνει πλήρεις ή σύντοµες παρουσιάσεις ερευνητικών και εφαρµοσµένων άρθρων, 
θεµατικές οµιλίες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και επιδείξεις βιοµηχανικών προϊόντων και ερευνητικών πρωτοτύπων. 
Θα δίνει επίσης, µέσω του «∆ιδακτορικού Βήµατος», την ευκαιρία σε υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν και να 
συζητήσουν την υπό εξέλιξη, ακόµη και σε πρώιµο στάδιο, εργασία τους. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν άρθρα 
και προτάσεις για συζητήσεις σε οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση δεδοµένων, όπως αυτά του παρακάτω 
ενδεικτικού αλλά όχι δεσµευτικού πίνακα: 
 

Μοντέλα ∆εδοµένων και Γλώσσες Επερωτήσεων  ∆ίκτυα Αισθητήρων και Ενσωµατωµένες  Βάσεις ∆εδοµένων 
Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων ∆ιαχείριση ∆εδοµένων σε Κινητά Περιβάλλοντα 
∆ιαχείριση Κανόνων και Περιορισµών ∆ιαχείριση  ∆εδοµένων σε ∆ιοµότιµα Συστήµατα  
Ανακριβείς και Αβέβαιες Πληροφορίες Προσωποποιηµένες και Προσεγγιστικές Επερωτήσεις 
Αποθήκες ∆εδοµένων και Αναλυτικές ∆ιεργασίες Αντιγραφή και Ενδιάµεση Καταχώριση ∆εδοµένων 
Εξόρυξη ∆εδοµένων και Ανακάλυψη Γνώσεων Μετάφραση και Μετανάστευση ∆εδοµένων 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ροών Εργασιών Ολοκλήρωση ∆εδοµένων και ∆ιαχείριση Όψεων 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων Γνώσεων Βάσεις Κειµενικών και Οπτικοακουστικών ∆εδοµένων 
Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών Βάσεις Επιστηµονικών και Στατιστικών ∆εδοµένων 
Συστήµατα Αντικειµενοστρεφών Σχεσιακών Βάσεων Βάσεις Χωρικών και Χρονικών ∆εδοµένων 
Παράλληλες και Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων ∆ιαχείριση ∆εδοµένων στο ∆ιαδίκτυο και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων Πραγµατικού Χρόνου ∆ιεπαφές Χρήσης και Οπτικοποίηση ∆εδοµένων 

 

Πρωτεύον κριτήριο κρίσης των υποβληθέντων εργασιών θα είναι το τεχνικό ενδιαφέρον, µε δευτερεύον την καινοτοµία. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Όλα τα κείµενα µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΣ∆∆ 2005 (http://www.ics.forth.gr/hdms05) 
σε µορφή .pdf ή .ps, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να έχουν µέγεθος µέχρι 
είκοσι (20) σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων και του κειµένου (σε µέγεθος χαρακτήρων 10 και απόσταση 
γραµµών 1,5 σε χαρτί Α4 ή letter size). Ερευνητικές εργασίες που έχουν ήδη γίνει δεκτές σε άλλο φόρουµ θα πρέπει να το 
αναφέρουν ρητά. Οι προτάσεις θεµατικών οµιλιών, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, και επιδείξεων πρέπει να έχουν 
µέγεθος µέχρι δύο (2) σελίδες και να περιλαµβάνουν τους (συν)οµιλητές καθώς και το αναµενόµενο ακροατήριο όπου αυτό 
απαιτείται. Οι παρουσιάσεις διδακτορικών εργασιών πρέπει να έχουν µέγεθος µέχρι τέσσερις (4) σελίδες, να περιγράφουν µε 
σαφήνεια το ερευνητικό αντικείµενο της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα καθώς και την αναµενόµενη συνεισφορά της 
λαµβάνοντας υπόψη τα ήδη δηµοσιευµένα σχετικά ερευνητικά αποτελέσµατα. Όλα τα κείµενα θα κριθούν επισταµένως από 
την επιστηµονική επιτροπή του Συµποσίου. Όσα γίνουν δεκτά θα συµπεριληφθούν στα ανεπίσηµα πρακτικά που θα 
διανεµηθούν κατά την διάρκεια του Συµποσίου και θα είναι στην συνέχεια διαθέσιµα από την ιστοσελίδα του ΕΣ∆∆ 2005.  
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