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 Διαγωνισμός Χαρτογραφίας  

του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με Θέμα:  

<<ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ>> 

 

 

Σας προσκαλούμε στον 1
ο
 Πανελλαδικό Διαγωνισμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με τον τίτλο «Χαρτογραφική απεικόνιση με 

ελεύθερα λογισμικά (Opensource)» με έναρξη την 01 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και την 01 

Μαρτίου 2013. 

Ο διαγωνισμός είναι ειδικός  και απευθύνεται σε  φοιτητές και απόφοιτους του τμήματος 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους και μπορεί να είναι ατομική η ομαδική (μέχρι και 2 

άτομα).  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης. Τονίζεται πως κάθε 

φοιτητής έχει το δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής (μόνος/ σε ομάδα). Η συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται με την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ 

μέρους τους, του συνόλου των Όρων Συμμετοχής όπως καθορίζονται στην πλήρη προκήρυξη 

του διαγωνισμού.. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει απλά να κατεβάσει 

και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση των όρων  

ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.sgeotopo.gr και να αποστείλει στο email : 

diagonismos@sgeotopo.gr και έναν φάκελο σε μορφή με περιεχόμενα όπως προδιαγράφονται 

και αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές θα πρέπει να 

αποσταλούν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα 01 

Οκτωβρίου 2012 έως και την ημερομηνία λήξης, Παρασκευή 01 Μαρτίου 2013. Μετά το 

πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

 

http://www.sgeotopo.gr/
mailto:diagonismos@sgeotopo.gr


Για τη συμμετοχή απαιτείται απαραιτήτως, από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν: 

        1) Φάκελο με όλα τα έγγραφα κ αρχεία όπου  να αναφέρεται ο τίτλος του έργου και η 

τεχνική περιγραφή. 

        2) Ηλεκτρονικό αρχείο με τον διαγωνιζόμενο χάρτη (αυτούσιο) και τις πινακίδες    

παρουσίασης, σε μορφή .shp .tif ή .pdf 300dpi. 

3) Τεχνική Περιγραφή, μέχρι 300 λέξεις ( ηλεκτρονικά). 

4) Βεβαίωση του τμήματος ότι είναι ενεργοί φοιτητές επικυρωμένο(για φοιτητές) 

5) Επικυρωμένο πτυχίο και Αστυνομική Ταυτότητα ( για αποφοίτους) 

6) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του 

διαγωνισμού. 

7) Αίτηση συμμετοχής με το θέμα  

Σημείωση : Όλα τα ψηφιακά αρχεία κειμένων ,χαρτών , παρουσιάσεων κ.α. που θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του χάρτη, θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε αρχεία 

ελεύθερου λογισμικού και μόνο . 

Η γλώσσα στην οποία θα κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να είναι η Ελληνική ή η 

Αγγλική. 

Τα έγγραφα συμμετοχής μετά την υποβολή τους δεν επιστρέφονται. 

Φοιτητές που είναι τελειόφοιτοι μπορούνε να λάβουνε μέρος εφόσον δεν έχουνε ορκιστεί 

ακόμη και μπορεί να τους χορηγηθεί βεβαίωση ενεργού φοιτητή 

 

Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού : 01/10/2012  ώρα 00.00 

Καταλυτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό : 01/03/2013 ώρα 00.00 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

1)Για την πρώτη νικητήρια  ομάδα, Από μία (1) άδεια λογισμικού σχεδίασης GStariCAD (αξίας 

150€ η μία)* 

2) Για την δεύτερη νικητήρια ομάδα,  Από ένα (1) Laser αποστασιόμετρο Prexiso X2 (αξίας 80€ 

το ένα)* 

3) Για την τρίτη νικητήρια ομάδα,Από ένα (1) Bluetooth  καταγραφικό gps Blumax 4044 (αξίας 

60€ το ένα)* 

Για την Τέταρτη και Πέμπτη ομάδα από 2 βιβλία**  επιστημονικού ενδιαφέροντος  

*Τα δώρα είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας GeoSence  – Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ κ Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ, 

με έδρα την οδό Άνω Τζουμαγιάς 36 στην πόλη της  Θεσσαλονίκης (www.geosense.gr). 

**Τα Βιβλία είναι προσφορά του ίδιου του Συλλόγου Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση για 

τον διαγωνιζόμενο. 

http://www.geosense.gr/

