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Περιγραφική ανάλυση θεματικών ενοτήτων
1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ο σχεδιασμός και η πρωτοτυπία μπορεί (δύναται) να προσελκύσει ακόμα και τον
πλέον απαιτητικό αναγνώστη. Γι’ αυτό γίνεται και προσπάθεια για όσο το δυνατόν
πιο δημιουργική σύνθεση εικόνων, φωτογραφιών και λέξεων, αποτέλεσμα που
αποτυπώνεται στα πρώτα τεύχη του περιοδικού. Μπορείτε με τη σειρά σας να
προτείνετε και να διαμορφώσετε τα εξώφυλλα των επερχόμενων τευχών του
Γεωτοπολόγιο.
2. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται μια ανασκόπηση των περιεχομένων.
3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το εισαγωγικό σημείωμα διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. του
Συλλόγου και τη συντακτική ομάδα. Αρχικά, γίνεται ένας χαιρετισμός από το Δ.Σ.
του Συλλόγου και ακολουθούν η ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα
το τρέχων διάστημα, τα νεότερα του κλάδου μας αλλά και επικείμενες διαδικασίες
του Συλλόγου όπως εκλογές, προγραμματισμένες συναντήσεις μελών κ.α.
4. ΑΡΘΡΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η ενότητα αυτή αφορά τα άρθρα που θα απαρτίζουν το εκάστοτε τεύχος. Δυνατότητα
συγγραφής και αποστολής άρθρων έχει οποιοσδήποτε συγγράψει οτιδήποτε σχετικό
με το αντικείμενο τόσο της γεωπληροφορικής όσο και της τοπογραφίας, αλλά και
γενικότερα του κλάδου των Μηχανικών. Για να πάρετε μια γεύση και ιδέα σχετικά με
τα άρθρα, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερα τεύχη που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου http://www.sgeotopo.gr/index.php/geotopologio
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα άρθρα θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW

ROMAN με μέγεθος γραμματοσειράς 12 και σε πλήρη στοίχιση της παραγράφου .
Επίσης οι εικόνες που θα συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο λόγω του όγκου αρχείου
καλό είναι να είναι σε μικρή ανάλυση εικονοστοιχείων (pixel).
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η θεματική ενότητα «επιστημονικά άρθρα», αφορά άρθρα τεχνικά και επιστημονικού
χαρακτήρα, με άρτιο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο, ενσωματωμένη βιβλιογραφία
και σχετίζονται με τον κλάδο και την επιστήμη της γεωπληροφορικής και
τοπογραφίας. Στην δημοσίευση των άρθρων συνεκτιμάται η αναφορά δημοσίευσης, ή
η προς δημοσίευση σε συγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό και η πλήρης
βιβλιογραφική αναφορά.

6. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Στην στήλη αφιερώματα φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε άρθρα συναδέλφων που να
(θα) αναφέρονται α) σε προσωπικότητες του χώρου των Μηχανικών, μέσα από
προσωπικές συνεντεύξεις με τους ιδίους και συνοπτική παρουσίαση του έργου τους,
β) σε παράθεση των εμπειριών συναδέλφων από τοποθεσίες και συμμετοχή σε
κατασκευές και που χρήζουν άξια αναφοράς και γ) παράθεση παραστάσεων και
εμπειριών από αποφοίτους του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, σε
προγράμματα Μετεκπαίδευσης (Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θερινά
σχολεία, εθνικά και διεθνή συνέδρια κ.α).

7. ΓΕΩΤΟΠΙΑ
Ως θεματική ενότητα στο Γεωτοπολόγιο (Μέσω της θεματικής ενότητας του
Γεωτοπολόγιο) , δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουμε, έστω και νοητά, στον κόσμο,
είτε μέσα από τη περιγραφική ξενάγηση στον τόπο, είτε μέσα από ένα Φωτορεπορτάζ, με εικόνες και φωτογραφίες του τόπου που επισκεφθήκατε και σας
εντυπωσίασε. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας
τις εμπειρίες που βιώσατε από το ταξίδι σας και έχουν φυσικά σχέση με τοπία που
γνωρίσατε, ιδιαίτερου φυσικού κάλους όπως βουνά, θάλασσες, γεωμορφολογικούς
σχηματισμούς, νησιωτικές περιοχές κ.α.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

Εδώ επισυνάπτονται οι επαγγελματικές κάρτες, ενεργών γραφείων συναδέλφων, ανά
την Ελλάδα. Όσοι δεν έχετε ήδη στείλει και επιθυμείτε να δημοσιευτεί η κάρτα σας,
μπορείτε να την σκανάρετε και να την στείλετε στο e-mail του συλλόγου:
pspmgt@gmail.com

9. ΓΕΩΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σε αυτή τη θεματική ενότητα παραθέτονται οι ιστοσελίδες που αφορούν την
ειδικότητά μας και τον κλάδο γενικότερα και αξίζει να τις μοιραστούμε με τους
υπολοίπους συναδέλφους. Επίσης, μπορούν να μπουν και ιστοσελίδες που αφορούν
τον επαγγελματικό χώρο των συναδέλφων.

10. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού, αναφέρονται ορισμένα από τα σημαντικότερα
εθνικά και διεθνή συνέδρια που έχουν ως βασικό θέμα το αντικείμενο των σπουδών
μας και που θα λάβουν χώρα το προσεχές διάστημα. Μέσα από το περιοδικό, θα
δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες γι’ αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του
εκάστοτε συνεδρίου ή ημερίδας.

Τέλος, μπορείτε να προτείνετε και εσείς τις δικές σας ιδέες και προτάσεις, όσον
αφορά νέες θεματικές ενότητες που αξίζει να συμπεριληφθούν στο περιοδικό.
Σημαντική θα ήταν ακόμη και η τεχνική βοήθεια σε γραφιστικά ζητήματα. Όποιος
μπορεί και έχει την γνώση και την θέληση καλό θα ήταν να υποστηρίξει την
προσπάθεια του περιοδικού συμβάλλοντας στον τομέα αυτόν .Για να δείτε
παλαιότερα
τεύχη
ανατρέξτε
στην
ιστοσελίδα
του
Συλλόγου
http://www.sgeotopo.gr/index.php/geotopologio

