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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπεηνί πλάδειθνη θαη κέιε ηνπ πιιφγνπ Γεσπιεξνθνξηθήο 

θαη Σνπνγξαθίαο , Έπεηηα απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο ηνπ  

ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ  <<Γευηοπολόγιο>> , ζπλερίδνπκε 

ζηελ έθδνζε ηνπ δεχηεξνπ ηεχρνπο  ,παξνπζηάδνπκε κέζα απφ 

άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ αιιά θαη 

θαζεγεηψλ ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ εκθαλή 

παξνπζίαζε ηνπ κεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη  Σνπνγξαθίαο 

ζε πνιινχο ηνκείο ηεο επηζηήκεο καο εξγαζηαθά θαη εθπαηδεπηηθά.  

Αλαιπηηθά ην παξφλ ηεχρνο αλαθέξεηαη  γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

εθινγψλ ηνπ πιιφγνπ γηα ην έηνο 2011 θαη ηελ ζχζηαζε ηνπ λένπ 

Γ.. Γηα ηελ δηεκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία θαη κε 

κεγάιε ζπκκεηνρή απφ θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο . 

 ύνηαξη ηοπογπαθικών Γιαγπαμμάηυν, έλα άξζξν απφ ην 

βηβιίν Δθαξκνζκέλε Σνπνγξαθία ηφκνο Α ,  εγρεηξίδην γηα φινπο 

ηνπο κεραληθνχο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη ηνπνγξαθίαο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ εθπφλεζε θαη ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ 

δηαγξακκάησλ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο εξγαζίαο ηνπο. 

Κηημαηολόγιο, ν  ξφινο θαη νη  εξγαζίεο  ελφο κεραληθνχ 

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

απφ ηε εκπεηξία ζπλαδέιθνπ καο.  

IAG Summer School , παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο δπν 

πλαδέιθσλ καο κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο Καη Σνπνγξαθίαο 

απφ ην πξψην Γηεζλέο ρνιείν Γεσδαηηηθψλ πζηεκάησλ πνπ 

έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μπηηιήλε ζην 

ηκήκα Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

Υάπηερ πύπανζηρ ηηρ αημόζθαιπαρ, βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε 

φισλ ησλ πνιηηψλ ειεχζεξα ράξηο ζην εξεπλεηηθφ θέληξν 

INTAMAP  κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ.   

Δθαπμογέρ ηυν απυηών laser, ε ρξήζε ηνπο θαη ε εθαξκνγή 

ησλ αξσηψλ  ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη θιάδνπο 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη εκπεηξία ηνπ Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ πκεσλίδε Παχινπ. 

ΔΛ/ΑΚ , Διεχζεξν Λνγηζκηθφ θαη Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα, ε 

ρξήζε , ηα πιενλεθηήκαηα , νη εθαξκνγέο ηνπ κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ καο .  

Αθιέπυμα γεθύπια και ζύγσπονερ γέθςπερ, Πινχζην 

Φσηνξεπνξηάδ κε επίγεηεο θαη ελαέξηεο θσηνγξαθήζεηο κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία εηδηθψλ ζην είδνο ιήςεο θσηνγξαθηψλ αλζξψπσλ 

ηφζν γηα ηηο ζχγρξνλεο γέθπξεο φζν θαη γηα ηηο θξπκκέλεο – 

μεραζκέλεο πέηξηλεο παξαδνζηαθέο γέθπξεο ηεο ρψξαο καο.  

Γευηοπία , Αθηέξσκα ζε έλα απφ ηα πην φκνξθα ηνπξηζηηθά 

βνπλά ηεο εξβίαο κε ην φλνκα Tara, κέζα απφ παξνπζίαζε θαη 

Φσηνξεπνξηάδ ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο .  
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1.ΔΚΛΟΓΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ  

Σελ 29 Μαίνπ 2011 θαη εκέξα Κπξηαθή δηεμαρζήθαλ ζηελ πφιε ησλ εξξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ΣΔΗ ΔΡΡΧΝ ,ακθηζέαηξν ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , 

νη εθινγέο ηνπ πιιφγνπ καο „ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη  

Σνπνγξαθίαο „ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ..  

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΛΛΟΓΟΤ 

( ΔΠΔΗΣΑ  ΔΚΛΟΓΩΝ 29 ΜΑΗΟΤ 2011) 

ΑΛΜΑ ΑΓΓΔΛΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΖΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΜΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΣΑΜΗΑ 

ΚΑΡΗΩΣΖ ΣΔΦΑΝΟ 

ΣΗΛΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΜΠΟΝΣΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΔΛΖ 
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 ημείυμα ηος νέος Γ.. 

 

 

Βαζηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηνπ ζπιιφγνπ καο είλαη ε 

ελεκέξσζε ησλ φισλ ησλ Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη 

Σνπνγξαθίαο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλ είλαη κέιε ηνπ 

ζπιιφγνπ ε φρη, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ην επηζηεκνληθφ 

ηνπο αληηθείκελν, ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αληαιιαγή θαη 

πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ δηάδνζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο. 

 

Ο ζχιινγνο είλαη αλνηθηφο ζε φινπο ηνπ ζπλαδέιθνπο, είηε είλαη εγγεγξακκέλα κέιε είηε 

δελ είλαη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ δξάζεηο πξνο πινπνίεζε απφ ηνλ 

ζχιινγν, λα δεηήζνπλ ηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν 

ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο θαη γεληθφηεξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, επίζεο φια ηα ζρφιηα ζεηηθά ε αξλεηηθά γηα ην ζχιινγν είλαη εππξφζδεθηα. 

Ξεθηλήζακε ζαλ κηα νκάδα θνηηεηψλ θαη ζπλερίδνπκε λα είκαζηε κηα ελσκέλε νκάδα 

Μεραληθψλ πνπ απμάλεη ζπλερψο ηα κέιε ηεο, δελ έρνπκε ρξψκαηα, παξαηάμεηο ή ζεκαίεο. 

Ζ ζπκκέηνρε είλαη δηθαίσκα ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ φρη ππνρξέσζε, ν ζχιινγνο φκσο έρεη 

ππνρξεψζεηο πξνο φινπο ηνπο Μεραληθνχο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο.  

 

Δκ ηος νέος Γ.. 
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2.Γιημεπίδα με θέμα «Σοπική Αςηοδιοίκηζη και Αςηομαηοποίηζη. 

Ζ ςμβολή ηος ημήμαηορ Γευπληποθοπικήρ και Σοπογπαθίαρ» 

Σν ηκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο κε ηελ επθαηξία ζπκπιήξσζεο 10 

σπόνυν λειηοςπγίαρ ηος, θαη ζε εθαξκνγή ηεο κε αξ. 12/8-12-2010 απφθαζεο ηεο 

Γ. ηνπ ηκήκαηνο δηνξγάλσζε δηεκεξίδα κε ζέκα: 

«Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Απηνκαηνπνίεζε. 

Ζ πκβνιή ηνπ ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο» 

H δηεκεξίδα  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ακθηζέαηξν «ΠΣΟΛΔΜΑΗΟ» ηνπ ηκήκαηνο 

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ Σ.Δ.Η. εξξψλ, ηελ Πέκπηε 26 θαη 

Παξαζθεπή 27 Μαΐνπ 2011. 

Ζ θεμαηολογία ηεο δηεκεξίδαο : 

1. Αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Καιιηθξάηε». 

2. Γηαρείξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

3. Πνιηηηθή γεο, δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

4. Οξγάλσζε ησλ πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ 

5. Οξγάλσζε ηνπ Γήκνπ κε ρσξηθά θαη πεξηγξαθηθά δεδνκέλα. 

6. Υξήζε ηεο Φεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Σ.Α. 

ηελ εθδήισζε έρνπλ επίζεο θιεζεί λα παξνπζηάζνπλ αλαθνηλψζεηο επηζηήκνλεο κε 

ζρεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζηειέρε ηεο Σ.Α. απ‟ φιε ηελ Διιάδα. 

Αθνινπζεί θσηνγξαθηθό πιηθό.. 
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3. ΑΡΘΡΑ – ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
 

3.1.Σν παξαθάηω θείκελν είλαη έλα απόζπαζκα από ην βηβιίν «Δθαξκνζκέλε 

Σνπνγξαθία ηόκνο Α» εθδόζεωλ «Γθηνύξδαο Δθδνηηθή» ηωλ Καξηώηε Γεωξγίνπ 

θαη Παλαγηωηόπνπινπ Διεπζεξίνπ, Καζεγεηώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο. 

Σν απόζπαζκα δηεπθνιύλεη ηνπο λένπο κεραληθνύο λα ζπληάμνπλ ζωζηά 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

ύληαμε  Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο αθηλήηνπ. 

1. Πφηε δεηείηαη ε ζχληαμε ελφο  Σνπνγξαθηθνχ Γηαγξάκκαηνο αθηλήηνπ. 
 

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ελόο αθηλήηνπ δεηείηαη θπξίωο γηα ηνπο παξαθάηω 

ιόγνπο. 

1. Όηαλ έλαο ηδηώηεο, εηαηξεία ή θνξέαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλέγεξζε 

νπνηαζδήπνηε νηθνδνκήο ή θαηαζθεπήο δειαδή Οηθίαο, Πνιπθαηνηθίαο, Απνζήθεο, 

Βηνκεραληθνύ ή Βηνηερληθνύ ρώξνπ, ηάβινπ, Σνπαιέηαο,  Πεξίθξαμεο, απαηηείηαη ε 

έθδνζε Οηθνδνκηθήο αδείαο από ην Πνιενδνκηθό γξαθείν ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην 

αθίλεην. Σελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο αλαιακβάλνπλ νη Γηπιωκαηνύρνη Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί, νη Γηπιωκαηνύρνη Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί θαη νη Σερλνιόγνη Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί Γνκηθώλ έξγωλ. Η πξώηε εξγαζία πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ε 

ζύληαμε Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Η εξγαζία 

απηή αλαηίζεηαη ζηνλ Σνπνγξάθν από ηνλ κεραληθό πνπ αλάιαβε ηελ έθδνζε ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ή από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ. 

2. Όηαλ πξόθεηηαη λα ζπληαρζεί νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην πώιεζεο ή δωξεάο ή 

παξαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ. Όηαλ πξόθεηηαη λα θαηαηκεζεί έλα αθίλεην θαη λα γίλεη 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε γηα ηκήκα απηνύ. Γηα λα ζπληαρζεί ην ζπκβόιαην από ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν απαηηείηαη ε ζύληαμε πξόζθαηνπ Σνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηνπ 

αθηλήηνπ. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο αλαζέηεη ζηνλ Σνπνγξάθν ηελ 

ζύληαμή ηνπ. 

3. Όηαλ ν ηδηνθηήηεο ζέιεη λα γλωξίδεη ην αθξηβέο ζρήκα θαη εκβαδό ελόο 

αθηλήηνπ ηνπ, ή πξόθεηηαη λα αγνξάζεη θάπνην αθίλεην θαη επηζπκεί λα γλωξίδεη ηα αθξηβή 

ζηνηρεία ηνπ. 

4. Όηαλ πξόθεηηαη λα ππνζεθεπζεί θάπνην αθίλεην. 

5. Όηαλ ν ηδηνθηήηεο ελόο αθηλήηνπ επηζπκεί λα δηαπηζηώζεη αλ ηα όξηα ηνπ 

αθηλήηνπ ηνπ είλαη ζωζηά θαη δελ έρεη θαηαπαηεζεί ηκήκα ηνπ από γεηηνληθή ηδηνθηεζία. 

 

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα αθηλήηνπ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο. 

Σα ηνπνγξαθηθά πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

1. Σνπνγξαθηθά εληφο Οηθηζκψλ δειαδή πεξηνρέο κε Ρπκνηνκηθφ ζρέδην ή εληφο 

νξίσλ πξν ηνπ 1923 θαη 

2. Σνπνγξαθηθά εθηφο Οηθηζκψλ δειαδή εληφο αγξνθηεκάησλ. 

 

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα αθηλήηνπ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο εληόο νηθηζκνύ. 
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Σν Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Αποηύπυζη ηυν οπίυν ηηρ ιδιοκηηζίαρ. Απνηππψλνληαη ηα πθηζηάκελα φξηα 

ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο είλαη πινπνηεκέλα ζήκεξα θαη ζπκβνιίδεηαη ην είδνο ησλ πεξηθξάμεσλ, 

αλ είλαη δειαδή απφ καλδφηνηρν πάρνπο κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 20 εθαηνζηψλ, απφ 

ζπξκαηφπιεγκα, μεξνιηζηά ή ζάκλνπο. Ζ απνηχπσζε πξέπεη λα είλαη εμαξηεκέλε απφ ην 

Σνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο αλ ππάξρεη ή ην ΔΓΑ 87. Σα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

απνηππψλνληαη θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη ζην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα 

γξάθεηαη  ε παξαθάησ δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε : 

 

«                    ΓΖΛΧΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΧΝ. 

Ο ππνγξάθσλ …….………ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ, πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα απηφ κε 

ηα ζηνηρεία Α,Β,Γ,Γ,…Α, δειψλσ φηη ηα φξηα πνπ έρσ πινπνηήζεη ζ΄  απηφ, είλαη νξζά.                        

                                                 Ο Γειψλ.                                             » 

2. Αποηύπυζη όλυν ηυν  σαπακηηπιζηικών ςτομεηπικών ζημείυν. 
Απνηππψλνληαη πςνκεηξηθά ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ, ν ρψξνο γχξσ απφ ηα θηίζκαηα θαη νη 

αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, άλσ θαη θάησ πξαλή. ην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

ζεκεηψλνληαη ηα πςφκεηξα απηά ρσξίο ηελ θαηαζθεπή ηζνυςψλ θακππιψλ. Απνηππψλνληαη 

αθφκε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ζηνλ ρψξν πέξημ ηνπ αθηλήηνπ, φπσο νη θνιψλεο ηεο ΓΔΖ 

ηνπ ΟΣΔ, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, θξάζπεδα, πεδνδξφκηα, γέθπξεο θ.ι.π. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν κεραληθφο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ αθηλήηνπ δεηά απφ ηνλ Σνπνγξάθν ηελ ράξαμε ηζνυςψλ 

θακππιψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηνλ ρψξν κε ππθλφηεηα αλάινγε ηεο αηηνχκελεο θιίκαθαο θαη 

ηζνδηάζηαζεο. ηελ ηηκή ελφο απινχ Σνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη εξγαζίεο απηέο. 

3. Αποηύπυζη ηυν λεπηομεπειών ηος ακινήηος. Απνηππψλνληαη νη νηθνδνκέο, 

νη απνζήθεο, ηα βνεζεηηθά θηίζκαηα, ηα ηνηρεία, νη αλαβαζκνί, ηα ζηεζαία, ηα κεγάια 

δέλδξα,  νη δηακνξθψζεηο κε θξάζπεδα, πιαθφζηξσηα, ηζηκεληφζηξσηα, ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, 

θαη γεληθά φηη ππάξρεη εληφο ηνπ αθηλήηνπ θαη ελδηαθέξεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ κεραληθφ πνπ 

ζα εθπνλήζεη ηελ Οηθνδνκηθή άδεηα. 

4. Αποηύπυζη οπίυν και κηιζμάηυν ηυν όμοπυν ιδιοκηηζιών. 

Απνηππψλνληαη ηα φξηα κε ηνπο αλάινγνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηα θηίζκαηα ζε φια ηα αθίλεηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην αθίλεην ηνπ πειάηε καο. 

5. Σοποθέηηζη επί ηος ζσεδίος ηηρ Ρςμοηομίαρ. Σνπνζεηνχληαη ζην 

Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα νη Ρπκνηνκηθέο γξακκέο ηνπ Οηθνδνκηθνχ πνιπγψλνπ θαη ησλ 

νκφξσλ κέρξη θάπνηνπ βάζνπο κε ρξψκα πξάζηλν, νη Οηθνδνκηθέο γξακκέο Οηθνδνκηθνχ 

πνιπγψλνπ θαη ησλ νκφξσλ κέρξη θάπνηνπ βάζνπο κε ρξψκα θφθθηλν, Οη αξηζκνί ησλ 

Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ ή Πνιπγψλσλ θαη ησλ νηθνπέδσλ εάλ ππάξρνπλ.  

Δάλ ην αθίλεην επξίζθεηαη ζε πεξηνρή πξνυθηζηάκελεο ηνπ 1923, ηφηε δελ ππάξρεη 

ξπκνηνκία θαη δελ ραξάζζνληαη Ρπκνηνκηθέο θαη Οηθνδνκηθέο γξακκέο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ Ρπκνηνκηθψλ θαη Οηθνδνκηθψλ γξακκψλ γίλεηαη αλάινγα κε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Ρπκνηνκίαο. Απηά ζα πεξηγξαθνχλ ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ.  
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6. Πεπιγπαθή ηυν ιζσςοςζών Πολεοδομικών διαηάξευν.  Γίλεηαη έξεπλα απφ 

ηνλ ηνπνγξάθν θαη επί ηνπ Γηαγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη ηα ηζρχνληα ζηελ πεξηνρή 

Πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα θαη νη φξνη δφκεζεο. Σα Πνιενδνκηθά απηά δηαηάγκαηα 

αλαδεηνχληαη ζηα θαηά ηφπνπο Πνιενδνκηθά γξαθεία θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο, ηνπο ηνκείο αξηηφηεηαο δειαδή ην ειάρηζην 

πξφζσπν θαη ειάρηζην εκβαδφλ, θαη ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο ηνπο γηα νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ηνπο ηνκείο δφκεζεο δειαδή ηνλ πληειεζηή Γφκεζεο, ην Πνζνζηφ Κάιπςεο, 

ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο, ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο Pilotis θαη ηελ πηζαλή επηβνιή 

ζηέγεο ζην θηίξην θαζψο θαη ην κέγηζην χςνο απηήο. 

 

ΣΟΜΔΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΔΡΡΩΝ 

Σ
Ο

Μ
Δ

Α


 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

Διάρηζηεο 

δηαζηάζεηο 

νηθνπέδσλ κεηά ηελ 

9/6/1979 

Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 

νηθνπέδσλ κεηά ηελ 

25/6/1964 

Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 

νηθνπέδσλ θαηά ηελ  

1/1/1929 

Π
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Π
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Β
Α

Γ
Ο

 

m m
2
 m m

2
 m m

2
 

Α ΤΝΔΥΔ 10 200 10 200 6 70 

Α1 ΤΝΔΥΔ 10 200 10 200 6 70 

Β ΤΝΔΥΔ 10 200 10 200 7 70 

Β1 
ΑΝΑΛΟΓΩ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 10 200 10 200 7 90 

Γ ΤΝΔΥΔ 10 200 10 200 7 90 

Γ1 ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ 15 400 13 400 10 200 

Γ ΤΝΔΥΔ 10 200 10 200 7 100 

Γ1 ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ 15 400 13 400 10 200 

Πίλ.1 Πίλαθαο όξσλ δόκεζεο αξρηθνύ ζρεδίνπ πόιεο εξξώλ. 

 Γηα ηνπο νηθηζκνχο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ππάξρεη απφθαζε ηνπ 

Ννκάξρε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ Σνπνγξαθηθφ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη φξνη 

αξηηφηεηαο κε ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο, νη φξνη δφκεζεο, θαη ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ. Πξέπεη 

λα δηαπηζησζεί απφ ηνλ Σνπνγξάθν εάλ ην αθίλεην επξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ησλ νξίσλ 

απηψλ. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηελ αξηηφηεηα ζε νηθηζκφ ηνπ 

Ν. εξξψλ. 
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ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 

ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΑΘΗΝΑ 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 1987  ΣΔΤΥΟ ΣΔΣΑΡΣΟ    ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 204 

 

Αξηζ. Σ.Π./ΔΠΑ/11394  

Καηεγνξηνπνίεζε, θαζνξηζκόο νξίσλ θαη όξσλ δόκεζεο ησλ νηθηζκώλ «ΙΒΗΡΑ», ηεο Δπαξρίαο Βηζαιηίαο 

ηνπ Ν. εξξώλ. 

 

Ο ΝΟΜΑΡΥΗ ΔΡΡΩΝ 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Π. Γ/γκα από 24-4-1985 (ΦΔΚ 181Γ/3-5-1985) κε ζέκα «Σξόπνο θαζνξηζκνύ νξίσλ νηθηζκώλ ηεο 

ρώξαο κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηνπο». 

2. Σελ απνγξαθή νηθηζκώλ θαη πιεζπζκνύ ηνπ Ν. εξξώλ έηνπο 1981 ηεο Δ..Τ.Δ. 

3. Σε κειέηε ησλ «Αλνηρηώλ πόιεσλ», πνπ εθπνλήζεθε από νκάδα κειεηεηώλ γηα ηνπο νηθηζκνύο: α) Αγία 

Παξαζθεπή, β) Άκπεινη, γ) Ληβαδνρώξη, δ) Βαξηθό, ε) Ίβεξα, ζη) Εεξβνρώξη, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

νδεγίεο, πνπ δόζεθαλ θαηά θαηξνύο. 

4. Σηο ζύκθσλεο απνθάζεηο ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ γηα ηνπο νηθηζκνύο: 

α) Ζ κε αξηζ. 2/1986 γηα ηελ Αγία Παξαζθεπή, β) ε κε αξηζ. 32/1985 γηα ηνπο Ακπέινπο, γ) ε κε αξηζ. 

23/1985 γηα ην Ληβαδνρώξη, δ) ε κε αξηζ. 24/1985 γηα ην Βαξηθό, ε) ε κε αξηζ. 3/1986 γηα ηα Ίβεξα, ζη) ε κε αξηζ. 

24/1985 γηα ην Εεξβνρώξη. 

5. Σελ νκόθσλε γλώκε κε αξηζ. 4/23/1986/26-3-1986 ηνπ πκβνπιίνπ ΥΟΠ, γηα ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ 

Αγίαο Παξαζθεπήο, Ακπέισλ, Ληβαδνρσξίνπ, Βαξηθνύ, Ηβήξσλ θαη Εεξβνρσξίνπ. 

6. Σελ νκόθσλε γλώκε κε αξηζ. 21/104/1986/31-12-1986 ηνπ πκβνπιίνπ ΥΟΠ, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ηνλ θαζνξηζκό όξσλ δόκεζεο ησλ νηθηζκώλ απηώλ,  

απνθαζίδνπκε: 

 

1. Καζνξίδνπκε ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ …, «ΙΒΗΡΑ» …. όπσο απηά θαίλνληαη ζηα ζεσξεκέλα από ηελ 

Πξντζηακέλε ηνπ ΣΠ θαη ΠΔ Ν. εξξώλ δηαγξάκκαηα ησλ νηθηζκώλ ζε θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

απόθαζε. 

*(«1. Δγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ Ηβήξσλ, όπσο απηά θαίλνληαη ζην ράξηε Π1-1 θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεύεη ην ράξηε απηόλ. 

2. Δγθξίλεηαη ε ηήξεζε νηθνδνκηθήο γξακκήο ζε απόζηαζε 20,00 κ. από ηνλ άμνλα ηεο Δπαξρηαθήο νδνύ 

Νηγξίηαο - Ν. Κεξδπιιίσλ γηα ηα νηθόπεδα πνπ έρνπλ πξόζνςε ζε απηήλ.») 

 

2. Δγθξίλνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκώλ:  
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2.1.   «ΙΒΗΡΑ»: 

— Θέζε ζην ρώξν: (Α3) Ούηε πεξηαζηηθόο, παξαιηαθόο, ηνπξηζηηθόο. 

— Βαζκόο πξνζηαζίαο: (Β3) Αδηάθνξνο.  

— Γπλακηθόηεηα: (Γ2) ηάζηκνο. 

— Βαζκόο δηαζπνξάο: (Γ1) πλεθηηθόο. 

— Μέγεζνο: (Δ2) Μεζαίνο. 

2.2. Δγθξίλνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκώλ: «ΒΑΡΗΚΟ», «ΕΔΡΒΟΥΩΡΗ»: 

— ζέζε ζην ρώξν: (Α3) Ούηε πεξηαζηηθόο, παξαιηαθόο, ηνπξηζηηθόο. 

— Βαζκόο πξνζηαζίαο: (Β3) Αδηάθνξνο. 

— Γπλακηθόηεηα: (Γ2) ηάζηκνο. 

— Βαζκόο δηαζπνξάο: (Γ1) πλεθηηθόο. 

— Μέγεζνο: (Δ1) Μηθξόο. 

 

3. Δγθξίλνπκε σο γεληθνύο όξνπο δόκεζεο: 

3.1. Καζνξίδνπκε ηελ αξηηόηεηα ησλ νηθνπέδσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα όξηα ησλ νηθηζκώλ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ», «ΑΜΠΔΛΟΗ», «ΛΗΒΑΓΟΥΩΡΗ», «ΒΑΡΗΚΟ», «ΙΒΗΡΑ» θαη «ΕΔΡΒΟΥΩΡΗ» ζε 500 η.κ. 

3.2. Οηθόπεδα πνπ ήηαλ άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα θαηά θαλόλα ή θαηά παξέθθιηζε, κε πξνγελέζηεξεο 

δηαηάμεηο, πνπ ίζρπαλ γηα ηελ πεξηνρή, εμαθνινπζνύλ λα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα. 

3.3. Καηά παξέθθιηζε εληόο ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζκνύ ζεσξνύληαη άξηηα ηα νηθόπεδα κε όπνην εκβαδά είραλ 

ζηηο 3-5-1985, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ από 24-4-1985 Π. Γ/γκαηνο». 

**(«3.4. Ύςνο θηηξίσλ 

Σν κέγηζην ύςνο ησλ θηηξίσλ, νξίδεηαη από ηελ παξ. 2δ ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Π.Γ/γκαηνο ηεο 14-2-1987, 

δπλάκελν λα θζάζεη ηα 8,50 κ. από ην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ εδάθνπο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο, κόλνλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθόπεδν παξνπζηάδεη θιίζε κεγαιύηεξε από 25% θαη έπεηηα από πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο 

Δ.Π.Α.Δ.».) 

 

4. Δγθξίλνπκε σο εηδηθνύο όξνπο δόκεζεο: 

— Δπηβνιή ζηέγεο κε θιίζε πεξίπνπ 1:3 κ. θαη θόθθηλα θεξακίδηα. 

— Υξώκα ζηηο επηθάλεηεο ησλ όςεσλ θαηά πξνηίκεζε άζπξν, ώρξα ή ηεο πέηξαο. 

— Γηάζπαζε ζηνπο εμώζηεο. 

— Πεξίθξαμε κε καλδξόηνηρν ζε άζπξν ή γθξη ρξώκα, θαηά ΓΟΚ/1985. 

 

5. Καηά ηε δόκεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη νπσζδήπνηε ε ζπλέρεηα ησλ πθηζηακέλσλ δξόκσλ ηνπ νηθηζκνύ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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6. Πξηλ από νπνηαδήπνηε θαηάηκεζε νηθνπέδσλ εληόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ην 

ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα από ην ΣΠ θαη ΠΔ Ν. εξξώλ ή ην Π.Γ. Νηγξίηαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπλέρεηα ησλ ππαξρόλησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξαγξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ από 24-4-1985 Π. Γ/γκαηνο. 

 

7. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ην από 24-4-1985 Π. Γ/γκα.  

 

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

έξξεο, 25 Φεβξνπαξίνπ 1987 

Ο Ννκάξρεο 

ΠΑΝΑΓ. ΜΑΤΡΗΓΖ 

 

7. Δθαπμογή ηυν πολεοδομικών  ηποποποιήζευν επί ηος ζσεδίος. ην 

ζρέδην εθαξκφδνληαη φιεο νη πνιενδνκηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ην αθίλεην. Γειαδή ηνπηθέο ηξνπνπνηήζεηο Ρπκνηνκηθψλ θαη Οηθνδνκηθψλ γξακκψλ, 

Πξάμεηο Σαθηνπνίεζεο θαη Αλαινγηζκνχ Οηθνπέδσλ, Πξάμεηο Δθαξκνγήο. 

8. ηο Σοπογπαθικό Γιάγπαμμα ζημειώνονηαι ακόμη: 

1) Υαξαθηεξηζκφο ησλ θνξπθψλ ηνπ αθηλήηνπ κε γξάκκαηα ή αξηζκνχο 

2) Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ. 

3) Οη δηαζηάζεηο ησλ θηηζκάησλ. 

4) Τςφκεηξα ζηηο θνξπθέο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. 

5) Υαξαθηεξηζκφο ησλ θηηζκάησλ κε αξηζκφ νξφθσλ θαη είδνο ζθεπήο. 

6) Σα νλφκαηα ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηνλ ηδηνθηήηε. 

7) Σα νλφκαηα ησλ νδψλ εάλ ππάξρεη νλνκαηνζεζία. 

8) Οη αξηζκνί αμνλνζήκσλ ή νξνζήκσλ εθφζνλ ππάξρνπλ ζηνπο 

πνιενδνκηθνχο ράξηεο. 

9) Κάλαβνο κε ηηο ζπληεηαγκέλεο. 

10) Πεξηγξαθή ηνπ Πξνβνιηθνχ πζηήκαηνο. 

11) Οη αξηζκνί ησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ ή Πνιπγψλσλ εάλ ππάξρνπλ. 

12) Οη αξηζκνί ησλ νηθνπέδσλ εάλ ππάξρνπλ. 

13) Σα πιάηε ησλ νδψλ θαη πξαζηψλ (Απφζηαζε Ρπκνηνκηθήο – Οηθνδνκηθήο 

γξακκήο). 

14) Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ αμφλσλ ή ησλ θνξπθψλ ησλ Οηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ εθφζνλ ππάξρνπλ. 

15) Οη ζηάζεηο απνηχπσζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ηα πςφκεηξα. 

16) Ζ έλδεημε ηνπ Βνξξά. 

17) Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ αθηλήηνπ. 

18) ε αθεηεξία κέηξεζεο πςνκέηξσλ. 

19) Σν εκβαδφ ηνπ αθηλήηνπ. 

20) Γήισζε ππφδεημεο ησλ νξίσλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 

21) Οη Πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην αθίλεην. 
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22) Οη ξνη αξηηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. 

23) Οη φξνη δφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ 

24) Κάησ δεμηά ην Πηλαθάθη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε, κεραληθνχ, 

θιίκαθα, εκεξνκελία ζχληαμεο, θ.ι.π. 

 

Σν Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλνδεχεηαη επίζεο  θαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηα 

νπνία παξαηίζεληαη επί ηνπ ζρεδίνπ ή ζπλνδεχνπλ απηφ ζε ηεχρνο. 

1) Γηάγξακκα εμάξηεζεο απφ ην ηνπηθφ ή θξαηηθφ δίθηπν. 

2) Δμαζθαιίζεηο ησλ ζηάζεσλ 

3) Δμαζθαιίζεηο πινπνίεζεο ηεο Ρπκνηνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο γξακκήο. 

4) Απφζπαζκα ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ. 

 

Βέβαηα ζε θάζε πνιενδνκηθφ γξαθείν ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο πνπ πξνζαξκφδνπλ ην Σνπνγξαθηθφ ζηα ηνπηθά δεδνκέλα. 

ηελ επφκελε ζειίδα παξνπζηάδεηαη εηθφλα απφ Τπφδεηγκα Σνπνγξαθηθνχ 

Γηαγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο «Γηαδηθαζία έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ» πνπ εθδφζεθε ην 1985. 
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ρ. 1 Τπόδεηγκα Σνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο από ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
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2.  Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα αθηλήηνπ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο εθηόο νηθηζκνύ. 

 

1. Αποηύπυζη ηυν οπίυν ηος ακινήηος.  
Απνηππψλνληαη ηα πθηζηάκελα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο είλαη πινπνηεκέλα 

ζήκεξα θαη ζπκβνιίδεηαη ην είδνο ησλ πεξηθξάμεσλ, αλ είλαη δειαδή απφ καληξφηνηρν 

πάρνπο κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 20 εθαηνζηψλ, απφ ζπξκαηφπιεγκα, μεξνιηζηά ή 

ζάκλνπο. Ζ απνηχπσζε πξέπεη λα είλαη εμαξηεκέλε απφ ην Σνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο αλ 

ππάξρεη  θαη  ην ΔΓΑ 87. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ ηνπ 

αθηλήηνπ θαη ζην ζχζηεκα ΔΓΑ 87 ή ζην ζχζηεκα ΖΑΣΣ ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο 

ηξαηνχ, γηαηί απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ηνπηθφ Γαζαξρείν. Σα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

απνηππψλνληαη θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη ζην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα 

γξάθεηαη  ε παξαθάησ δήισζε ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε 

 

«                                            ΓΖΛΧΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΧΝ.  

Ο ππνγξαθφκελνο ………ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα απηφ κε ηα 

ζηνηρεία Α,Β,Γ,Γ,……. δειψλσ φηη ηα φξηα πνπ έρσ πινπνηήζεη ζ΄  απηφ, είλαη νξζά.                       

                                                      Ο Γειψλ.                                        » 

2. Αποηύπυζη όλυν ηυν σαπακηηπιζηικών ςτομεηπικών ζημείυν. 
Απνηππψλνληαη πςνκεηξηθά ηα φξηα ηνπ αθηλήηνπ, ν ρψξνο γχξσ απφ ηα θηίζκαηα θαη νη 

αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, άλσ θαη θάησ πξαλή. ην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

ζεκεηψλνληαη ηα πςφκεηξα απηά ρσξίο ηελ θαηαζθεπή ηζνυςψλ θακππιψλ. Απνηππψλνληαη 

αθφκε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ζηνλ ρψξν πέξημ ηνπ αθηλήηνπ φπσο νη θνιψλεο ηεο ΓΔΖ 

ηνπ ΟΣΔ, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, θξάζπεδα, πεδνδξφκηα, γέθπξεο θ.ι.π. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν κεραληθφο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ αθηλήηνπ δεηά απφ ηνλ Σνπνγξάθν ηελ ράξαμε ηζνυςψλ 

θακππιψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηνλ ρψξν θαη ππθλφηεηα αλάινγε ηεο αηηνχκελεο θιίκαθαο θαη 

ηζνδηάζηαζεο. ηελ ηηκή ελφο απινχ Σνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη εξγαζίεο απηέο. 

3. Αποηύπυζη ηυν λεπηομεπειών ηος ακινήηος. Απνηππψλνληαη νη νηθνδνκέο, 

νη απνζήθεο, ηα βνεζεηηθά θηίζκαηα, ηα ηνηρεία, νη αλαβαζκνί, ηα ζηεζαία, ηα κεγάια 

δέλδξα,  νη δηακνξθψζεηο κε θξάζπεδα, πιαθφζηξσηα, ηζηκεληφζηξσηα, ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, 

θαη γεληθά φηη ππάξρεη εληφο ηνπ αθηλήηνπ θαη ελδηαθέξεη ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ κεραληθφ πνπ 

ζα εθπνλήζεη ηελ Οηθνδνκηθή άδεηα. 

4. Αποηύπυζη οπίυν και κηιζμάηυν ηυν όμοπυν ιδιοκηηζιών. 

Απνηππψλνληαη ηα φξηα κε ηνπο αλάινγνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηα θηίζκαηα ζε φια ηα αθίλεηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην αθίλεην ηνπ πειάηε καο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αθίλεην 

επξίζθεηαη επί επαξρηαθνχ ή εζληθνχ δηθηχνπ απνηππψλεηαη ν δξφκνο κε αξθεηφ κήθνο δεμηά 

θαη αξηζηεξά ηνπ αθηλήηνπ θαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ, δειαδή αλ 

ππάξρνπλ θφκβνη ζχλδεζεο κε ην δξφκν. 

5. Σοποθέηηζη επί ηος ζσεδίος ηυν θευπηηικών οπίυν. Σνπνζεηνχληαη ζην 

Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα ζρέδηα 

ηεο Οξηζηηθήο Γηαλνκήο, ή πκπιεξσκαηηθήο Γηαλνκήο, ή Αλαδαζκνχ πνπ ηζρχεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ. 
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Δάλ ην αθίλεην επξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα ζεζκνζεηεκέλε 

δηαλνκή ηφηε ην ηνπνγξαθηθφ παξακέλεη κε ηα ζεκεξηλά φξηα φπσο απηά ππέδεημε ν 

ηδηνθηήηεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ νξίσλ γίλεηαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο 

νξφζεκσλ θαη αμφλσλ δηαλνκήο πνπ ππάξρνπλ ζηα Γηαγξάκκαηα ησλ δηαλνκψλ. Ο ηξφπνο ζα 

πεξηγξαθεί ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.  

6. Πεπιγπαθή ηυν ιζσςοςζών Πολεοδομικών διαηάξευν.  Γίλεηαη έξεπλα απφ 

ηνλ ηνπνγξάθν θαη επί ηνπ Γηαγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη ηα ηζρχνληα ζηελ πεξηνρή 

Πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα θαη νη φξνη δφκεζεο. Οη ζπλήζεηο δηαηάμεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε ηνπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 

7. Δθαπμογή ηυν  ηποποποιήζευν επί ηος ζσεδίος. ην ζρέδην εθαξκφδνληαη 

φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ ή ζπκπεξηιακβάλνπλ ην αθίλεην. Ζ αλαδήηεζε απηψλ 

γίλεηαη ζην ηνπηθφ γξαθείν ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη ην Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ 

γξαθείν. Γηαπηζηψλεηαη αλ ην αθίλεην ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, πεξηνξηζκνχο ιφγσ χπαξμεο ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ ή κνλψλ, 

πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο (ζπλζήθε Ramsar,  Natura 200, θ.ι.π.) 

8. ηο Σοπογπαθικό Γιάγπαμμα ζημειώνονηαι ακόμη. 

1) Υαξαθηεξηζκφο ησλ θνξπθψλ ηνπ αθηλήηνπ κε γξάκκαηα ή αξηζκνχο 

2) Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ. 

3) Οη δηαζηάζεηο ησλ θηηζκάησλ εθφζνλ ππάξρνπλ. 

4) Τςφκεηξα ζηηο θνξπθέο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. 

5) Υαξαθηεξηζκφο ησλ θηηζκάησλ κε αξηζκφ νξφθσλ θαη είδνο ζθεπήο. 

6) Σα νλφκαηα ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ. 

7) ν ραξαθηεξηζκφο ησλ νδψλ θαη ν ηφπν πξννξηζκνχ. 

8) Οη αξηζκνί αμνλνζήκσλ ή νξνζήκσλ εθφζνλ ππάξρνπλ ζηνπο ράξηεο ησλ 

αγξνθηεκάησλ. 

9) Κάλαβνο θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ. 

10) Πεξηγξαθή ηνπ Πξνβνιηθνχ πζηήκαηνο. 

11) Οη αξηζκνί ησλ αγξνηεκαρίσλ εάλ ππάξρνπλ. 

12) Σα πιάηε ησλ νδψλ. 

13) Οη ζηάζεηο απνηχπσζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ηα πςφκεηξα. 

14) Ζ έλδεημε ηνπ Βνξξά. 

15) Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ αθηλήηνπ. 

16) ε αθεηεξία κέηξεζεο πςνκέηξσλ. 

17) Σν εκβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ. 

18) Γήισζε ππφδεημεο ησλ νξίσλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 

19) Οη Πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην αθίλεην. 

20) Οη ξνη αξηηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. 

21) Οη φξνη δφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ 

22) Κάησ δεμηά ην Πηλαθάθη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε, κεραληθνχ, 

θιίκαθα, εκεξνκελία ζχληαμεο, θ.ι.π. 

 

Σν Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλνδεχεηαη επίζεο  θαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηα 

νπνία παξαηίζεληαη επί ηνπ ζρεδίνπ ή ζπλνδεχνπλ απηφ ζε ηεχρνο. 

1) Γηάγξακκα εμάξηεζεο απφ ην ηνπηθφ ή θξαηηθφ δίθηπν. 

2) Δμαζθαιίζεηο ησλ ζηάζεσλ 

3) Δμαζθαιίζεηο πινπνίεζεο ησλ νξίσλ. 

4) Απφζπαζκα ηνπ Αγξνθηήκαηνο. 
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3.Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα αθηλήηνπ γηα ζύληαμε δηθαηνπξαμηώλ. 

 

πληάζζεηαη Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, Γηάγξακκα εμάξηεζεο θ.ι.π. 

ην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα αλαγξάθεηαη δήισζε ηνπ Ν. 651/77 ε νπνία 

αλαθέξεη. 

 

«                         ΓΖΛΧΖ Ν.651/77. 

Ο ππνγξάθσλ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ  Μεραληθφο, Γεσπιεξνθνξηθήο θαη 

Σνπνγξαθίαο, δειψλσ φηη ην αθίλεην κε ζηνηρεία Α,Β,Γ,Γ,Δ,Ε,……Α, εκβαδνχ 00000.00 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν (ή άξηην κε νηθνδνκήζηκν ή κε άξηην κε 

νηθνδνκήζηκν), ζχκθσλα κε ην 0000000 Γηάηαγκα (ή απφθαζε Ννκάξρε). Σν αθίλεην δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1337/1983 (ή ππάγεηαη), θαη δελ έρεη εηζθνξά 

ζε γε θαη ρξήκα (ή έρεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα). ηελ πεξηνρή δελ έρεη θπξσζεί Πξάμε 

Δθαξκνγήο (ή θπξψζεθε) ηνπ Ν. 1337/1983. 

                    Ζκεξνκελία     

                     Ο Γειψλ.                                     » 

 

4.Δθαξκνγή Ρπκνηνκηθώλ ζρεδίωλ. 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ ν ηνπνγξάθνο πξέπεη λα θάλεη 

έξεπλα γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαη πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ. 

ηελ έξεπλα γηα ην ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ αλαδεηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ράξηεο ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα γίλεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ, ην ηνπηθφ Πνιενδνκηθφ γξαθείν, ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο αλ ν νηθηζκφο είλαη αγξνηηθφο, ηελ Πξφλνηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

Δάλ ν νηθηζκφο είλαη αγξνηηθφο ηφηε απφ ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, αλαδεηνχληαη θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ησλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ ή ησλ αμνλνδηαζηαπξψζεσλ. 
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ρ. 2. Απόζπαζκα Ρπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

κε ζπληεηαγκέλεο ζηηο θνξπθέο ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. 

 

ην απφζπαζκα ράξηε (ζρ. 2) δηαθξίλνληαη νη αξηζκνί ησλ νξνζήκσλ ζηηο θνξπθέο 

θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Σηο ζπληεηαγκέλεο ησλ νξνζήκσλ απηψλ πξέπεη λα πάξνπκε 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, δειαδή ηελ Τπεξεζία πνπ ζπλέηαμε ηνλ ράξηε θαη φρη απφ 

θάπνηα πνιενδνκία ή Γήκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ράξηε γηα ειέγρνπο ή ρξήζε απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. Αλ ελσζνχλ κε γξακκέο  ηα νξφζεκα φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε, 

πξνθχπηνπλ νη Ρπκνηνκηθέο γξακκέο. Οη Οηθνδνκηθέο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο 

παξάιιεια κε ηηο Ρπκνηνκηθέο ζε απνζηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ράξηε ή κεηξνχληαη 

γξαθηθά θαη ζπλήζσο είλαη αθέξαηα κέηξα. 

ην απφζπαζκα ράξηε (ζρ. 3) ππάξρεη αξίζκεζε ζηηο ηνκέο ησλ αμφλσλ. 

Αληίζηνηρα εδψ πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο ηηκέο ησλ αμνλνδηαζηαπξψζεσλ θαη κεηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ αμφλσλ κε παξάιιειεο γξακκέο ζρεδηάδνληαη νη Ρπκνηνκηθέο θαη 

Οηθνδνκηθέο γξακκέο. 
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ρ. 3 Απόζπαζκα Ρπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

κε ζπληεηαγκέλεο ζηηο αμνλνδηαζηαπξώζεηο. 

 

Αλ ζηελ πεξηνρή έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο αλαδεηνχληαη επίζεο νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

Αλ ζηελ πεξηνρή έρεη θπξσζεί πξάμε Σαθηνπνίεζεο αλαδεηνχληαη ηα ζρέδηα θαη νη 

απνθάζεηο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή  ην Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ γξαθείν. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία ην Σνπνγξαθηθφ ζπληάζζεηαη κφλν θαηφπηλ 

ππφδεημεο ησλ νξίσλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 

Γηα ην Πολεοδομικό καθεζηώρ γίλεηαη έξεπλα θπξίσο ζην Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ 

γξαθείν γηα ζπληεηαγκέλεο ησλ Ρπκνηνκηθψλ ή Οηθνδνκηθψλ γξακκψλ εθφζνλ ππάξρνπλ ή 

Σερληθψλ εθζέζεσλ θαζνξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Ρπκνηνκηθήο γξακκήο. 

Δάλ ππάξρνπλ ζπληεηαγκέλεο, ηφηε νη Ρπκνηνκηθέο θαη Οηθνδνκηθέο γξακκέο 

ηνπνζεηνχληαη απφ απηέο επί ηνπ ζρεδίνπ. Δάλ ππάξρεη Σερληθή έθζεζε θαζνξηζκνχ ηφηε 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνηππσζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή 

φπσο γσλίεο θηηζκάησλ, πεξηθξάμεσλ γηα λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο έθζεζεο. 

ηηο ηερληθέο εθζέζεηο γίλεηαη αλαθνξά κε απνζηάζεηο απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ρπκνηνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο γξακκήο. 

 

5.Δθαξκνγή ζεωξεηηθώλ νξίωλ δηαλνκώλ. 
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Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ ν ηνπνγξάθνο πξέπεη λα θάλεη 

έξεπλα γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαη πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ. 

ηελ έξεπλα γηα ην ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ αλαδεηνχληαη απφ ηελ Σνπνγξαθηθή 

Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ράξηεο ηεο δηαλνκήο θαη ζπληεηαγκέλεο ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ. 

ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα (ζρ. 4) θαίλνληαη ηα  ζηαζεξά ζεκεία ζηηο γσλίεο ησλ 

δξφκσλ ζην πξψην ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο ζην δεχηεξν. 

 

ρ.4  Απόζπαζκα ράξηε Αγξνθηήκαηνο  ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο  

κε νξόζεκα ζηηο γσλίεο ησλ δξόκσλ. 
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ρ. 5  Απόζπαζκα ράξηε Αγξνθηήκαηνο ηεο  Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο  

κε νξόζεκα ζε άμνλα. 

ην πξψην ζρέδην (ζρ. 4) ηα ζεκεία - νξφζεκα ησλ νπνίσλ κπνξνχκε απφ ηελ 

Τπεξεζία λα πάξνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο είλαη ηα 188, 185, 189, 147, 149, θαη 151 γηα ην 

πνιχγσλν πνπ βξίζθεηαη ην αγξνηεκάρην 6969, κέζα ζην νπνίν φια ηα φξηα είλαη παξάιιεια 

κεηαμχ ηνπο. ην δεχηεξν ζρέδην (ζρ. 5), ηα ζεκεία νξφζεκα θέξνπλ αξηζκνχο 23 θαη 24 θαη 

πάλσ ζηνλ άμνλα απηφ ππάξρνπλ θάζεηεο πιεπξέο θαη δηαζηάζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ 91. 

ε θάζε πεξίπησζε επάλσ ζην ζρέδην ηνπνζεηνχληαη πξψηα ηα ζεκεία – νξφζεκα, 

ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηέο νη ζπληεηαγκέλεο. Καηφπηλ ελψλνληαη ηα ζεκεία απηά κε 

επζχγξακκα ηκήκαηα – άμνλεο.  Δπί απηψλ ησλ αμφλσλ νξίδνληαη ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ 

απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ράξηε. Σα ππφινηπα φξηα είλαη ζπλήζσο θάζεηα 

ζηα εχγξακκα ηκήκαηα – άμνλεο πνπ ελψλνπλ ηα ζεκεία – νξφζεκα. Δάλ ηα φξηα δελ είλαη 

θάζεηα ζηα επζχγξακκα ηκήκαηα – άμνλεο κπνξεί λα είλαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο. ε θάζε 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

23 

πεξίπησζε ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπνζεηνχληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ράξηε θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφλ. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ράξηεο πνπ ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ δελ είλαη νχηε θάζεηα 

νχηε παξάιιεια, αιιά θαη δελ ππάξρνπλ ζεκεία – νξφζεκα. Δίλαη δηαλνκέο εμ 

απνηππψζεσο, δειαδή απιψο ραξηνγξαθήζεθαλ ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ θαη επεηδή ην 

έδαθνο είλαη αλψκαιν δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηα αγξνηεκάρηα λα απνθηήζνπλ θαλνληθφ 

ζρήκα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο βξίζθνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ησλ 

αγξνηεκαρίσλ γξαθηθά, δειαδή κε ηελ βνήζεηα ηνπ θιηκαθφκεηξνπ, ή κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, κεηά απφ ζάξσζε ηνπ ράξηε θαη ζπλφξζσζε απηνχ. Ζ 

γεσαλαθνξά φπσο νλνκάδεηαη, είλαη δηαδηθαζία πνπ δελ αλαπηχζζεηαη ζην παξφλ.  

 

ρ. 6 Απόζπαζκα από εμ’ απνηππώζεσο 

δηαλνκή αγξνηεκαρίσλ. 

6.Ακνηβέο Σνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάηωλ. 

 

Κάζε Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα έρεη θαη κία ακνηβή ηελ νπνία πξέπεη λα ππνινγίζεη 

ν Σνπνγξάθνο θαη λα θαηαβάιεη ν ηδηνθηήηεο. Ζ ακνηβή είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηάζεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ηνπνγξάθνο, ηνπ εκβαδνχ πνπ ζα απνηππσζεί θαη ησλ άιισλ εξγαζηψλ 

πνπ ζα γίλνπλ. Οη ακνηβέο φπσο θαη νη πξνδηαγξαθέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο εληφο 

νηθηζκψλ θαη εθηφο νηθηζκψλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν πίλαθεο γηα θάζε θαηεγνξία. Ο πξψηνο γηα ηα εληφο 

νηθηζκψλ ηνπνγξαθηθά θαη ν δεχηεξνο γηα ηα εθηφο νηθηζκψλ ηνπνγξαθηθά. Ζ ακνηβή 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ι ν νπνίνο εθδίδεηαη αλά ηξίκελν απφ ην 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.  
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ην ηέινο πξνζηίζεηαη θαη ν Φ.Π.Α. ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα θαίλνληαη θαη ηα 

πνζνζηά ησλ θξαηήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ εθνξία, ην ΣΔΔ, ην ΣΜΔΓΔ, ην ΔΜΠ,  
 

 ΠΗΝΑΚΗΟ ΑΜΟΗΒΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

   

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

    

  

Οδφο ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ   Ο.Σ. ΟΟ 

   

  Οηθηζκφο  ΒΒΒΒΒΒΒ Ν. 

εξξψλ. 

    

                                        Δγκ. 17854/12-2-1990    

       

      Οηθφπεδα ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη νηθφπεδα ζε νηθηζκνχο ρσξίο  

                                   εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην.    

              

Α/Α ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ  

    ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΜΔΣΡΖ. ΔΚΣΔΛΔΘ. ΜΟΝΑΓΟ ΜΔΡΗΚΖ 

            

1 Απνηχπσζε Κηεκαηνγξάθεζε κε 

πςφκεηξα  

Άξζξν 12   

Π.Γ.515/89 

        

  
Κιίκαθα 1:200 

  ηξέκκα 0 1617 0 

 
Κιίκαθα 1:500 

  ηξέκκα 0,36 1265 455,4 

2 Απνηχπσζε νκφξσλ νηθνπέδσλ φηαλ 

απαηηείηαη 

Αξζξν 8   

Π.Γ.515/89 

        

  
Κιίκαθα 1:200 

  ηξέκκα 0 879 0 

  
Κιίκαθα 1:500 

  ηξέκκα 0,5 546 273 

3 
Πνιπγσλνκεηξία 

Αξζξν 6   

Π.Γ.696/74 

εκείν 3 390 1170 

4 
Δθαξκνγή ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο 

ζην πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ ζην 

έδαθνο. 

Αξζξν 18   

Παξαγξ. 3  

 Π.Γ.696/74 

εκείν 1 104 104 

  ΑΘΡΟΗΜΑ     2002,4 

  πληειεζηήο ι 0,20685      

  ΑΜΟΗΒΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΧΝ     414,20 

  Φ.Π.Α. 19%     78,70 

  ΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ     492,89 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

25 

              

       

            ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ     έξξεο #########   

 Φφξνο 4% επί ηεο ακνηβήο    Ο πληάμαο   

 Σ.Δ.Δ. 2% επί ηεο ακνηβήο       

 ΣΜΔΓΔ 2% επί ηεο ακνηβήο       

 Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο       

 

Πηλ. 2. Πίλαθαο ππνινγηζκνύ ακνηβώλ εληόο νηθηζκνύ. 
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ΠΗΝΑΚΗΟ ΑΜΟΗΒΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

  

 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

  

  

 

 
Αγξνηεκάρην 000000 

  

  

 

    

  

 

                                        Δγκ. 17854/12-2-1990  

  

     

                             Γήπεδα ζε εθηφο ρεδίνπ πεξηνρέο  

  

       

              

Α/Α ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ  

    ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΜΔΣΡΖ. ΔΚΣΔΛΔΘ. ΜΟΝΑΓΟ ΜΔΡΗΚΖ 

              

1 

Απνηχπσζε 

Κηεκαηνγξάθεζε κε 

πςφκεηξα  

Άξζξν 8  

 Π.Γ.696/74   

Άξζξν 10   

 Π.Γ.515/79 

ηξέκκα 7 412 2884 

              

2 Πνιπγσλνκεηξία 

Άξζξν 6  

 Παξάγξ. α   

Π.Γ.515/89 

εκείν 3 260 780 

              

3 

Δθαξκνγή 

ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ 

πξνζδηνξηζκφο 

νηθνπέδνπ ζηνέδαθνο 

Άξζξν 18  

Παξάγξ. 4    

Π.Γ.696/74 

Οηθφπεδα 1 585 585 

              

  ΑΘΡΟΗΜΑ     4249,00 

  πληειεζηήο ι 0,19681      

  

ΑΜΟΗΒΖ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΧΝ     836,25 

  Φ.Π.Α. 19%     158,89 

  ΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ         995,13 

       

            ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ        έξξεο 26-Απγ-2008  

 

Φφξνο 4% επί ηεο 

ακνηβήο    Ο πληάμαο  
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Σ.Δ.Δ. 2% επί ηεο 

ακνηβήο      

 

ΣΜΔΓΔ 2% επί ηεο 

ακνηβήο      

 

Πηλ. 3. Πίλαθαο ππνινγηζκνύ ακνηβώλ εθηόο νηθηζκνύ. 
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3.2.Ο ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ  

  ΚΑΗ ΣΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σνπ Λαπαηίλα Άγγειν  

Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο Καη Σνπνγξαθίαο 

Σν θηεκαηνιφγην έρεη ιίγα ρξφληα πνπ ήξζε ζηελ δσή καο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή καο 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζρέζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ κε ηνλ Μεραληθφ είλαη αιιειέλδεηε. Πιένλ 

ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε , ζηηο πην πνιιέο πεξηνρέο ζε φιε ηελ Διιάδα δελ  κπνξείο λα 

παξαδφζεηο  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα είηε αδείαο , είηε ζπκβνιαίνπ αλ δελ έρεηο ζπκπεξηιάβεη 

θαη ηηο κεηξήζεηο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ δελ είλαη κφλν απηφ . Αληηζέησο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ν κεραληθφο ζνβαξά ην Κηεκαηνιφγην , ηφζν πνιχ ,  πνπ φηαλ ζα ζρεδηάδεη έλα 

ηνπνγξαθηθφ (νηθφπεδν , αγξφθηεκα)  , πρ ελφο αγξνηεκαρίνπ ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο , 

νθείιεη λα πάξεη απφ ην θηεκαηνιφγην έλα ηεχρνο κε ηηο ζπληεηαγκέλεο απηνχ θαη ησλ 

φκνξσλ αγξνηεκαρίσλ. Αλ νη δηαθνξέο πνπ ζα βξεη ,  απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο εθάζηνηε  δηαλνκήο  ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ θηεκαηνινγίνπ είλαη 

κεγάιεο ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ην θηεκαηνιφγην  λα γίλεη ε γεσκεηξηθή δηφξζσζε (ζρήκα , 

ζέζε , εκβαδφλ) ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ην ηειηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ 

ηνπνγξάθνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο. Δπίζεο γηα λα γίλεη απηή 

δηφξζσζε ζα πξέπεη λα πιεξψζεη θαη ην αληίζηνηρν αληίηηκν. 

ιε απηή ε δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα  , ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξεκαηηθφ ηίκεκα λα 

δηαζέζεη ν πειάηεο  , αξρηθά γηα λα παξαιάβεη ν Μεραληθφο  ην ηεχρνο κε ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ησλ νκφξσλ  φπνπ απηφ ην αληίηηκν είλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ ζπλέρεηα. Δάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηνξζψζεη ζε έλα απφ ηα ηξία 

πνπ αλέθεξα παξαπάλσ, ζα πξέπεη ν ηνπνγξάθνο λα θαηαζέζεη έλα ηεχρνο κε ηελ αίηεζε ην 

ηνπνγξαθηθφ x 2 , απνζπάζκαηα κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη ηέινο ην ζπκβφιαην ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ θαη φια απηά εηο δηπινχλ. Απφ ην θηεκαηνιφγην ζα βγεη απφθαζε γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο αιιαγήο πνπ ζα θάλεη ν Σνπνγξάθνο. Δπηπιένλ  ρξεκαηηθφ αληίηηκν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηθαζηηθφ επηκειεηή πνπ ζα πξέπεη λα δηαλέκεη ζε θάζε φκνξν έλα ηεχρνο 

. Φπζηθά αλ απηφ γίλεη ζε νηθφπεδν κέζα ζηελ πφιε θαη « ν φκνξνο » είλαη κηα πνιπθαηνηθία, 

ζα δηαλεκεζεί ζε θάζε ηδηνθηήηε μερσξηζηά. Φαληαζηείηε ηη ρξήκα ζα ρξεηαζηεί???  Αλ δελ 

γίλεη θακία έλζηαζε ηεο πξψηεο απφθαζεο ζα ππάξμεη θαη δεχηεξε απφθαζε…Άξα ηα ηεχρε 

μαλά απφ ηελ αξρή. Δπηπιένλ ρξήκαηα!!! Αλ δελ ππάξμεη θαη πάιη θακία έλζηαζε ηφηε ε 

δηφξζσζε ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε δνπιεηά ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο  θαη 

Σνπνγξαθίαο έρεη ηειεηψζεη. Σέινο ν πειάηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηεξάζηηα ππνκνλή δηφηη ε 

δηφξζσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ θηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη 

έλα ρξφλν ή θαη πεξηζζφηεξν αλάινγα ηελ πεξίπησζε κέρξη λα μεκπεξδέςεη θαη λα δηνξζσζεί 

ην αγξνηεκάρην. 

Με όλα αυτά ταλαιπωρείται και ο Μηχανικόσ αλλά και ο πελάτησ. Σα λάθη του 

Κτηματολογίου τα πληρϊνουμε και τα διορθϊνουμε εμείσ!!!! 
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3.3.IAG Summer School 

Λάδην Θσκάο – ηεθαλίδνπ Καηεξίλα 

 Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο 

 

Σνλ πεξαζκέλν Ηνχλην, απφ ηηο 7-12 Ηνπλίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην Γηεζλέο 

ρνιείν Γεσδαηηηθψλ πζηεκάησλ (IAG) ζηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο, ζηε λήζν Λέζβν. Σν 

ζρνιείν έιαβε κέξνο ζην ηκήκα Γεσγξαθίαο χζηεξα απφ ηελ επγεληθή παξαρψξεζε ηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ ηνπ ηκήκαηνο απφ ηνλ Πξνέδξν ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο Γξ. Ν. 

νπιαθέιιε . Σν ζρνιείν ήηαλ ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, ελψ έιαβαλ κέξνο επηζηήκνλεο, 

θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, δηδαθηνξηθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο απφ 19 ρψξεο 

παγθνζκίσο. Αλάκεζα ηνπο θαη νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ - 

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο θαη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο, 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθαξκνζκέλεο  Γεσπιεξνθνξηθήο, Λάδηνο Θσκάο θαη ηεθαλίδνπ Καηεξίλα, 

φπσο επίζεο θαη ν Γηδάζθνληαο θ. . Καηζνπγηαλλφπνπινο.   

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο IAG Γξ. M. ηδεξήο καδί κε ηνπο Λάδην Θσκά θαη ηεθαλίδνπ Καηεξίλα. 

 

ην ζρνιείν παξνπζίαζαλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αθαδεκατθνχ ηνκέα φπσο ν Γξ. Α. 

Γεξκάλεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη δηνξγαλσηήο 

ηνπ ζρνιείνπ, ν Γξ. T. Herring απφ ην M.I.T. ησλ Ζ.Π.Α., ν Γξ. Δ. Παπιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maryland θαη επηζηήκνλαο ηεο NASA, o Γξ. Z. Altamimi ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Geographique National – LAREG, ν Γξ. M. ηδεξήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Calgary θαη Πξφεδξνο ηεο IAG θαη ν Γξ. P.Willis, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Geographique National, 

Ηλζηηηνχηνπ de Physique du Globe de Paris. 
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Ο Γξ. T. Herring από ην     

M.I.T. ησλ Ζ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

Ο Γξ. Z. Altamimi ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Geographique National – LAREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από αξηζηεξά: Γξ. Z. Altamimi, Γξ. P.Willis, Γξ. T. Herring, Γξ. Δ. Παπιήο, ν Πξόεδξνο   

                        ηεο IAG Γξ. M. ηδεξήο, Γξ. Α. Γεξκάλεο 
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Οη δηαιέμεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη εηζεγεηέο ήηαλ: 

 

 Z. Altamimi: Reference Frame Combination and Time Series Analysis 

 Dermanis: Basic Concepts of Reference Systems in Geodesy, Astronomy and 

Geophysics 

 T. Herring: Models and Strategies for Global GNSS Networks 

 E. Pavlis: SLR Data Analysis for Terrestrial Reference Frame Development 

 M. Sideris: Height Systems 

 P. Willis: Models and Strategies for Global DORIS data analysis 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ρνιείνπ ήηαλ δηπιφο: Αθελφο, λα εηζαγάγεη ηνπο λένπο εξεπλεηέο ζηα 

ζεσξεηηθά-κεζνδνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα κέζα απφ πνηθίιεο πηπρέο θαη 

ηερληθέο ηελ θαζηέξσζε ησλ παγθφζκησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο. Αθεηέξνπ, λα δψζεη ηελ 

επθαηξία ζε πην έκπεηξνπο, έξεπλεο νη νπνίνη εξγάδνληαη πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο θαζηέξσζεο ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ κηα γεληθφηεξε πξννπηηθή θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ 

θαη πηπρψλ κέζσ ησλ γεηηνληθψλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ. 

 

Δπηπιένλ, ην ρνιείν θηινδνμνχζε λα παξέρεη έλα θφξνπκ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλαθείο ηνκείο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ. 

 

Σν πξψην ζρνιείν IAG Γεσδαηηηθψλ πζηεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απφιπηα 

επηηπρεκέλν, κηα θαη ηφζν ε πξνζέιεπζε φζν θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ήηαλ καδηθή. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ 

δηαιέμεσλ, ε νπνία ήηαλ θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηελ θαζήισζε ησλ «καζεηψλ» φζν θαη ηελ 

κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Ζ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζ‟ έλα ζρνιείν φπσο απηφ ηεο IAG, ήηαλ επνηθνδνκεηηθή, 

πξσηίζησο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηφζν ζεκαληηθέο 

αθαδεκατθέο πξνζσπηθφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ γεσδαηηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο 

θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, άιια θαη γηα ηηο επαθέο, ζπδεηήζεηο θαη 

ζπλαλαζηξνθέο δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα πνπ έγηλαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο 

ηνπ ρνιείνπ. 

 

Αλεπηθχιαθηα ζπληζηάηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνλδήπνηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη 

ζε ζπλέδξηα θαη ζρνιεία παξφκνηνπ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα φρη κφλν επηζηεκνληθνχ 

ραξαθηήξα ή απιά γηα δηα βίνπ κάζεζε αιιά θαη γηα καζήκαηα δσήο. 
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Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

 

 

 

Δπραξηζηνχκε Θεξκά 

Σνλ Γξ. Α. Γεξκάλε 
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3.4.Υάπηερ Ρύπανζηρ ηηρ Αημόζθαιπαρ 

Γήκνπ Αζαλάζηνο 

Μεραληθφο Γεσπιεξνθνξηθήο Καη Σνπνγξαθίαο 

 

ινη κπνξνχλ πιένλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ράξηεο ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ 

εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ράξηο ζην εξεπλεηηθφ έξγν INTAMAP, πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). ην πιαίζην ηνπ INTAMAP 

αλαπηχρζεθε ινγηζκηθφ αλνηθηψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ραξηψλ ηζνπιεζψλ, πνπ 

απεηθνλίδνπλ φρη κφλν ηελ αθξηβή ζέζε ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ηελ πξνέιεπζε θαη 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξχπαλζεο. Έρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, νη κελ αξκφδηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ηαρχηεξα ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πεγήο ηεο ξχπαλζεο, νη δε πνιίηεο κπνξνχλ λα ηελ απνθεχγνπλ. ην έξγν απηφ, πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΔ κε 1,8 εθαη. επξψ πεξίπνπ, απαζρνιήζεθαλ εξεπλεηέο απφ ηελ 

Απζηξία, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα, ηηο Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξψπεο απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνλ Μάην ηνπ 2010 (βι. IP/10/581, MEMO/10/199 θαη MEMO/10/200). 

Ζ θπξία Neelie Kroes, Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε αξκνδηφηεηα γηα ην 

ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην, δήισζε: «Σν έξγν INTAMAP είλαη θαιφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε έξεπλα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ Δπξψπε. 

Οη ράξηεο ηεο ξχπαλζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαίξηαο ζεκαζίαο 

εξγαιείν γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο, ψζηε λα εληνπίδνπλ ηηο πεγέο ξχπαλζεο θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαιχηεξε κέζνδν αληηκεηψπηζήο ηεο. Μπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ 

ηνπο πνιίηεο λα απνθεχγνπλ επεηζφδηα ξχπαλζεο, φπσο ε αηζαινκίριε.» 

Μέρξη ζήκεξα, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο πεηξειαίνπ ζηα επξσπατθά χδαηα, ήηαλ δπλαηφλ λα 

δηαπηζησζεί κε κεηξήζεηο ε αθξηβήο έθηαζε πνπ είρε πιεγεί απφ ηε ξχπαλζε, ζπρλά φκσο, 

δελ ήηαλ ζαθήο ν βαζκφο ξχπαλζεο ή ε πξνέιεπζή ηεο. Υσξίο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ήηαλ 

δχζθνιν γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο λα αληηδξάζνπλ άκεζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ξχπαλζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ εθθέλσζεο ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο βαζίδνληαλ ζε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζρεηηθά νιηγάξηζκνη ζηαζκνί 

παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη, ιφγσ θφζηνπο, θαιχπηνπλ κφλν ιίγα ζεκεία ξχπαλζεο. Υσξίο 

ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα ξχπαλζεο κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ, νη πνιηηηθνί ηζχλνληεο δελ κπνξνχλ 

λα δηακνξθψζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο. 

Οη εξεπλεηέο ηνπ έξγνπ INTAMAP αλέπηπμαλ ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα 

κεηξήζεσλ εθηεινχκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο γηα λα ζρεδηάζεη επηγξακκηθφ ράξηε 

ηζνπιεζψλ, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ξχπσλ κε επηθαηξνπνίεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με ηε βνήζεηα ησλ ιεγφκελσλ «κεζφδσλ παξεκβνιήο», ν ράξηεο απηφο 

δείρλεη ηη ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο θαη, ζπλεπψο, παξέρεη αθξηβέζηεξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. Δπεηδή, κεξηθέο θνξέο, απηφ απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ INTAMAP εμεηάδεη πφζν ρξφλν δηαζέηεη ψζηε λα 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/199&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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θξίλεη αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αθξηβέζηεξεο ηερληθέο παξεκβνιήο γηα λα ζρεδηάζεη 

ιεπηνκεξέζηαην ράξηε ή αλ ρξεηάδεηαη ηαρχηεξνο θαη ιηγφηεξν πνιχπινθνο ππνινγηζκφο, 

απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςεη κηα θαηά πξνζέγγηζε εηθφλα. 

Σν ινγηζκηθφ αλνηθηήο πεγήο γηα παξεκβνιή, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ έξγνπ, 

ζπλδέεηαη κε ηνλ έμσ θφζκν κέζσ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Σν ζχζηεκα δέρεηαη, ιφγνπ 

ράξηλ, αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Γηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο αλνηθηά 

πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ Open Geospatial Consortium (OGC). 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ επίζεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηα πξφηππα OGC κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ απηφκαηα ράξηεο, λα ηνπο απεηθνλίζνπλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη λα ηνπο επηθαηξνπνηνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

Δθαξκνγέο 

Σα επίπεδα ζσκαηηδίσλ πνπ νθείινληαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε αζηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ιφγνπ ράξηλ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπνζεζηψλ πνπ ηηο 

ρσξίδεη κηθξή απφζηαζε. Δπνκέλσο, θάπνηνο πνπ πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ κε πνδήιαην 

κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ην ζχζηεκα INTAMAP γηα λα ππνινγίδεη ηε κέζε έθζεζή ηνπ ζε 

ξχπνπο θαη λα ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά δξνκνιφγηα. Ζ γεξκαληθή αξρή αθηηλνπξνζηαζίαο 

(Bundesamt für Strahlenschutz) ρξεζηκνπνηεί ην INTAMAP γηα ηελ απεηθφληζε ησλ σξηαίσλ 

ηηκψλ ππξεληθήο αθηηλνβνιίαο γ πνπ παξέρεη ε επξσπατθή πιαηθφξκα αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ αθηηλνβνιίαο (EURDEP). 

Ηζηνξηθφ 

Σν έξγν INTAMAP ρξεκαηνδνηήζεθε βάζεη ηνπ 6νπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ έξεπλαο ηεο 

ΔΔ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ INTAMAP εξγάζηεθαλ ελλέα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο 

Απζηξίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο, ησλ Κάησ Υσξψλ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζίιεηνπ επί ηξία έηε. 

Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ INTAMAP: http://www.intamap.org/index.php 

 

 

πεγή: http://www.wtmnews.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intamap.org/index.php
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3.5.Υάπηηρ …έκηαζηρ ηος πποβλήμαηορ 

 

 

 

 

Θπκάζηε ηελ θαηαζηξνθή πνπ πξνθιήζεθε ζην Ακέξηθα πξηλ ιίγνπο κήλεο κε ην 

πεηξέιαην πνπ ρχζεθε ζηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ; Έλαο σξαίνο ηξφπνο γηα λα 

αληηιεθζεί θάπνηνο ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κε εηθφλα. Αο βάινπκε ινηπφλ 

ζην θέληξν ηεο θαηαζηξνθήο ηελ Θεζζαινλίθε, γηα λα δνχκε ηελ ηεξάζηηα έθηαζε 

πνπ πξνζβιήζεθε…. 

 

 

 

 

 

Πεγε: makedonas.gr 
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4.ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 

4.1.Δθαπμογέρ ηυν ζαπυηών laser. 

πκεσλίδεο Παύινο,  

Αγξνλόκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, MSc 

 

1. Γεληθά 

 

Οη ζαξσηέο laser ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξα πεδία 

εθαξκνγήο ζηηο απνηππψζεηο (θαη φρη κφλν) ζήκεξα. Σα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

δεκηνπξγνχλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα απνηχπσζεο ηα νπνία κε ηηο κέρξη ηψξα ηερλνινγίεο 

έκνηαδαλ αλππέξβιεηα, ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ δχζθνια αληηκεησπίζηκα. Μάιηζηα ην πεδίν 

εθαξκνγψλ δηεπξχλεηαη ζπλέρεηα κε λέεο πξννπηηθέο, δεδνκέλν πνπ θάλεη ηελ βηνκεραλία 

θαηαζθεπήο νξγάλσλ λα δεκηνπξγεί λέα εμεηδηθεπκέλα κνληέια ψζηε λα θαιπθζνχλ φινη νη 

ρψξνη εθαξκνγήο.  

Θα αλαθεξζνχκε πεξηιεπηηθά ζε πέληε ηνκείο φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζάξσζε laser γηα 

ηελ απνηχπσζε. 

 

2. Δηδηθέο Σνπνγξαθηθέο Απνηππψζεηο 

 

Οη ζαξσηέο laser ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζε 

θιαζηθέο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαιχπηνληαο νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

απνηχπσζεο. Ζ ηαρχηεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ θαη ε αλάγθε γηα κηθξφηεξα ζπλεξγεία, 

νδήγεζαλ ηνπο Σνπνγξάθνπο λα δνθηκάζνπλ ηνπο ζαξσηέο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

παιηφηεξα ε θιαζηθή Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ζα απνηεινχζε κνλφδξνκν. Βέβαηα ην πςειφ 

θφζηνο απφθηεζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ φπσο επίζεο θαη ε εμεηδίθεπζε πνπ απαηηεί ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ηνπο ζαξσηέο λα βξίζθνπλ πξνο ην παξφλ εθαξκνγή 

κφλν ζε κεγάιεο εξγαζίεο απνηχπσζεο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θιαζηθή ηνπνγξαθία κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη πνιχ δχζθνια. Παξ‟ φια φκσο ηα πξνβιήκαηα νη ζαξσηέο βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην δεηνχκελν είλαη ε ηαρχηεηα απνηχπσζεο θαη φρη ηφζν ε 

αθξίβεηα. 
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Εικόνα 2. Νζφοσ ςημείων ςτο οποίο ζχουν ήδη 

δημιουργηθεί τα τριςδιάςτατα τρίγωνα για την 

ολοκλήρωςη των επιφανειϊν 
Εικόνα 1. άρωςη ςπηλαίου (Oregon). την 

ζνθετη εικόνα φαίνεται φωτογραφία τησ πε-

ριοχήσ. Σα ςημεία  χρωματίςτηκαν με χρϊμα 

ανάλογα με την ανακλϊμενη ακτινοβολία  

Γχν ηέηνηα παξαδείγκαηα θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. Σν πξψην αθνξά ηελ 

απνηχπσζε ελφο ζπειαίνπ ζην Oregon, εξγαζία ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηελ ηνπνγξαθηθή 

αληηκεηψπηζή ηεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απνηχπσζε ελφο ζπειαίνπ απνηειεί κέγηζην 

πξφβιεκα θαζψο νη πξνο απνηχπσζε επηθάλεηεο είλαη αθαλφληζηεο, ελψ ε ιχζε ηεο 

θσηνγξακκεηξίαο αδπλαηεί ιφγσ ηελ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ.  

Σν δεχηεξν αθνξά ηελ απνηχπσζε ηκήκαηνο ηνπ Terminal 3 (ησλ αεξνδηαδξφκσλ θαη 

ησλ θηηξίσλ ζηα νπνία θηλνχληαη νη επηβάηεο) ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Toronto. Ζ απνηχπσζε 

ελφο ρψξνπ αεξνδξνκίνπ θξχβεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θίλεζε 

ησλ επηβαηψλ, ησλ φγθν ησλ θηλνχκελσλ νρεκάησλ, δεηήκαηα αζθάιεηαο θιπ. Οη ζαξσηέο 

laser κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα δίλνληαο αμηφπηζηεο 

ιχζεηο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο απνηχπσζεο θαη 

δηαπηζηψλεηαη ε ππεξνρή ηεο κεζφδνπ έλαληη άιισλ θιαζζηθφηεξσλ (Σνπνγξαθηθή, 

Φσηνγξακκεηξηθή) κεζφδσλ. 
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3. Αξρηηεθηνληθέο Απνηππψζεηο 

 

Οη εθαξκνγέο ζην πεδίν απηφ είλαη πξαγκαηηθά πνιιέο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Οη 

ζαξσηέο laser θαίλεηαη πσο βξήθαλ ζηνλ ρψξν απηφ έλα ηέιεην πεδίν δξάζεο. Οη δπλαηφηεηεο 

γηα απνηχπσζε ιεπηνκεξεηψλ θαη απξφζηησλ ζεκείσλ είλαη δχν κφλν απφ ηα ηζρπξά ζεκεία 

ησλ ζαξσηψλ πνπ θαιχπηνπλ πνιιέο απφ ηηο αλάγθεο ηεο απνηχπσζεο αξρηηεθηνληθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αιιηψο ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθέο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε θαη ηελ 

δπλαηφηεηα λα γίλνπλ απνηππψζεηο ζε αζηηθέο, πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο ρσξίο απηφ λα 

επεξεάζεη ηηο κεηξήζεηο. Δθαξκνγέο: 

 Μειέηεο κεηαηξνπψλ, αιιαγψλ, επεθηάζεσλ θηηξίσλ 

 Αγνξέο αθηλήησλ 

Γεδνκέλα ζάξσζεο Terminal 3 (Toronto 

Airport) 

4 ζαξψζεηο (κε ρξφλν ηνπν-

ζέηεζεο θαη ξπζκίζεσλ) 
4 ψξεο 

Μεηξήζεηο GPS 4 ψξεο 

Έλσζε κνληέισλ, γεσαλαθνξά 

θαη επεμεξγαζία 
5 ψξεο 

Παξαγσγή ηζνπςψλ θαη 

ηειηθνχ πξνηφληνο 
2 ψξεο 

Μεηαθηλήζεηο θαη άιιεο 

εξγαζίεο 
4 ψξεο 

ςνολικόρ σπόνορ επγαζιών 19 ώπερ 

  

πλνιηθά ζεκεία ΥΤΕ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ 
5.794.322 

Αξρηθή αλάιπζε 10 mm 

Μέγηζηε απφζηαζε ζάξσζεο 55 m 

πλνιηθά ζεκεία ΥΤΕ κεηά ηελ 

επεμεξγαζία 
974.320 

Αλάιπζε ζεκείσλ 10 cm 

Ηζνδηάζηαζε ηειηθψλ ηζνπςψλ 1 cm 

Πίλαθαο 1. πλνπηηθφο πίλαθαο εξγαζηψλ 

απνηχπσζεο ηνπ Terminal 3 ζην 

αεξνδξνκίνπ ηνπ Toronto  

Εικόνα 3. Ιςοχψείσ που παρήχθηςαν από την επεξεργαςία 

δεδομζνων τησ ςάρωςησ με laser ςτο αεροδρόμιο του 

Toronto  
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 Καηαζθεπέο θηηξίσλ 

 Μέηξεζε ζηνηρείσλ θαη φγθσλ θαηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ 

 Απνηχπσζε αξρηηεθηνληθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Απνηχπσζε θηηξίσλ πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο 

 Μειέηεο αιιαγψλ ρξήζεσλ 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (ζηαηηθφηεηαο θιπ) 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνιενδνκηθήο ή ρσξνζεηηθήο νξγάλσζεο 

Οη ζαξσηέο απνηεινχλ ηελ ηερλνινγία αηρκήο φζνλ αθνξά έλαλ αθφκα πνιχ ηδηαίηεξν 

θιάδν ησλ αξρηηεθηνληθψλ απνηππψζεσλ: ηηο απνηππψζεηο κλεκείσλ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί (πξφζβαζεο, εγγχηεηαο, πνιππινθφηεηαο) 

απφ ηηο θιαζηθέο αξρηηεθηνληθέο απνηππψζεηο. Δηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζαξσηέο 

laser ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ κλεκεία. 

Απνηππψζεηο κε ζάξσζε θηηξίσλ, πεξηνρψλ, αθφκα θαη αγαικάησλ αξρίδνπλ θαη γίλνληαη 

πάγηα ιχζε γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη γεληθφηεξα ηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε 

απηέο ηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Αποτφπωςη ςυμπλζγματοσ πολιτιςτικήσ ςημαςίασ  Εικόνα 5. Αποτφπωςη τμήματοσ μνημείου.  
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4. πγθνηλσλίεο – Οδηθά δίθηπα 

 

Οη ζαξσηέο laser βξίζθνπλ ζεκαληηθφ πεδίν εθαξκνγψλ ζε κειέηεο νδνπνηίαο ή 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. Δλψ αξρηθά νη ζαξσηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζε “δχζθνιεο” 

πεξηνρέο απνηχπσζεο (γέθπξεο, απφηνκα πξαλή θιπ) ή ζεκεία κε κεγάιν επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάινο εχξνο εθαξκνγψλ. Μία ηππηθή 

απνηχπσζε ελφο νδηθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη 20 – 30% ηαρχηεξα κε ηνπο ζαξσηέο laser 

απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη κε κηθξφηεξν ζπλεξγείν απνηχπσζεο. Ζ εμέιημε 

απηνκεηαθεξφκελσλ ζαξσηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζαξψζνπλ απφ νρήκαηα ελ θηλήζεη αλνίγεη 

λένπο νξίδνληεο ζηελ απνηχπσζε νδηθψλ δηθηχσλ. Σέινο ζεκαληηθφηαηε είλαη ε δπλαηφηεηα 

ησλ ζαξσηψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ απνηππψζεηο αθφκα θαη ζε πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο θαη 

θφκβνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε δηαηαξαρήο ή δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο.  

Δθαξκνγέο ζηηο ζπγθνηλσλίεο: 

 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε νδψλ θαη δηαηνκψλ 

 Τπνινγηζκφο φγθνπ ρσκαηηζκψλ 

 Μεηξήζεηο δηαζηαπξψζεσλ 

 Μεηξήζεηο – αλαιχζεηο αηπρεκάησλ 

 Μεηξήζεηο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ 

 Μεηξήζεηο ηερληθψλ έξγσλ (γεθπξψλ θιπ) 

 Τπνινγηζκνί θιίζεο θαη ζηαζεξφηεηαο πξαλψλ 

 Μεηξήζεηο πξνθίι απφ ζήξαγγεο 

 Μεηξήζεηο νξαηφηεηαο 

 Δξγαζίεο ζε αεξνδξφκηα, αεξνδηάδξνκνπο θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

 Μεηξήζεηο ζε ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη ζηαζκνχο θιπ 

Παιηφηεξα ζε πεξηπηψζεηο κεηξήζεσλ νδψλ, δηαζηαπξψζεσλ, δξφκσλ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο θιπ ήηαλ ζρεδφλ δεδνκέλε ε (έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) δηαθνπή 

ηεο θπθινθνξίαο. Απηφ γηλφηαλ ηφζν γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο, 

φζν θαη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ. Πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο απηψλ ησλ 

εγρεηξεκάησλ ρξεηαδφηαλ εηδηθέο άδεηεο θαζψο επίζεο θαη ε ζπλδξνκή θνξέσλ φπσο ε 

Σξνραία γηα ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο. Φπζηθά απηφ θαζηζηνχζε νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα 

επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ απαγνξεπηηθή. 

ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο επίζεο θαη ε απμαλφκελε αλάγθε γηα γξεγνξφηεξα 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη πην θηιηθά ζηνλ ρξήζηε απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζπγθνηλσληαθά ζηνηρεία, έδσζαλ ψζεζε ζηελ ρξήζε ησλ ζαξσηψλ laser γηα παξφκνηεο 

απνηππψζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα απνηππψζεσλ θαζψο θαη έλαο 

ζπγθξηηηθφο πίλαθαο. 
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Γεδομένα πεδίος 

Πεξηνρή: Αληζφπεδνο θφκβνο ζε αζηηθή πεξηνρή 

 7 km νδηθνχ δηθηχνπ κε 3 ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε 

 Κπθινθνξηαθφο θφξηνο 80,000 κέζε εκεξήζηα θπθινθνξία 

 Σζηκεληέλην δηαρσξηζηηθφ δηάδσκα κεηαμχ ησλ θαηεπζχλζεσλ θπθινθνξίαο 

 3 έμνδνη θπθινθνξίαο 

 1 ψξα κέζνο ρξφλνο κεηαθίλεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 
   

Κιαζηθή Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε  άξσζε κε laser 

   

26 εκέξεο εξγαζίαο  8 εκέξεο εξγαζίαο 

πλεξγείν 2 αηφκσλ  πλεξγείν 1 αηφκνπ 

Γηαηνκέο αλά 15 m  Γηαηνκέο αλά 6 m 

10 εκέξεο εξγαζηψλ γξαθείνπ  4 εκέξεο εξγαζηψλ γξαθείνπ 

Κφζηνο θιεηζίκαηνο θπθινθνξίαο: 8.250 $  Κφζηνο θιεηζίκαηνο θπθινθνξίαο: 0 $ 

 

Πίλαθαο 2. χγθξηζε κεζφδσλ απνηχπσζεο 

 

Εικόνα 6. Νζφοσ ςημείων από ςάρωςη ανιςόπεδου 

κόμβου 

Εικόνα 7. Αποτφπωςη οδικοφ κόμβου. Σο ςχζδιο 

ζγινε μετά από ςάρωςη laser  
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5. Βηνκεραληθέο Δθαξκνγέο 

 

Οη ζαξσηέο laser εθαξκφδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ βηνκεραλία. Κπξίσο νη 

εθαξκνγέο ηνπο αθνξνχλ πεξηπηψζεη ζρεδηαζκνχ αληηθεηκέλσλ, reverse engineering 

(δηαδηθαζία αληηγξαθήο αληηθεηκέλσλ, εμαξηεκάησλ θιπ κε βάζε έλα πξφηππν ή αληίγξαθν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ), εληνπηζκφο αζηνρηψλ ζπζηεκάησλ ή εμαξηεκάησλ θιπ. Σαπηφρξνλα 

κπνξνχλ κέζσ ηεο ζάξσζεο κε laser λα απνηππσζνχλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ζσιελψζεηο, 

ζπζηνηρίεο κεραλεκάησλ, αθφκα θαη νιφθιεξεο εγθαηαζηάζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ απαηηείηαη ε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαη ε ηαρχηεηα ζηελ 

απνηχπσζε. Έλα επίζεο ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ζαξσηψλ είλαη φηη επηηξέπνπλ ηελ ζάξσζε απφ 

απφζηαζε θάλνληαο ηελ απνηχπσζε απξφζηησλ ή επηθίλδπλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαδηθαζία 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

ηηο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο έρνπκε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζρεδφλ φισλ ησλ 

ηερλνινγηψλ ζάξσζεο. Απηφ παξαηεξείηαη ιφγσ ηνπ φηη ηα αληηθείκελα ζάξσζεο έρνπλ 

πνηθίια ζρήκαηα, κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα. ηηο εηθφλεο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζαξσηψλ laser θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξίπησζεο. 

Δηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά ηα νπνία ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ έρεη 

αλέβεη θαηαθφξπθα, απμάλεηαη θαη ε δήηεζε γηα αθξίβεηα θαη πηζηφηεηα ζηελ παξαγσγή 

ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Νζφοσ ςημείων 

ςάρωςησ ενόσ 

κατςαβιδιοφ (27.152 

ςημεία)  

Εικόνα 9. Αποτφπωςη ςωληνϊςεων εργοςταςιακϊν εγκαταςτάςεων. 

Σα ςημεία ζχουν επεξεργαςτεί και μετατραπεί ςε επιφάνειεσ. 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

43 

6. Αλάιπζε Αηπρεκάησλ 

 

Ζ ζάξσζε κε laser ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο λα απνηππψλεη πνιχ αμηφπηζηα κε θαλνληθέο 

επηθάλεηεο έρεη θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζηελ δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ε ππθλφηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα απνηππψζεη ζεκεία πεξηγξάθεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο επηθάλεηεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ αηπρήκαηα. Ζ δπλαηφηεηα επίζεο πνπ δίλνπλ 

ηα ινγηζκηθά γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε επεμεξγαζία ηνπ λέθνπο ησλ ζεκείσλ, αιιά θαη ηεο 

άκεζεο παξαγσγήο ζρεδίσλ θαη ηνκψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεδφλ θάλνπλ ηελ κέζνδν 

κνλφδξνκν γηα παξφκνηεο εθαξκνγέο.  

πλήζσο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα απνθαηαζηαζεί ε 

θαλνληθφηεηα ηεο πεξηνρήο (ε ζηαηηθφηεηα ζε πεξηπηψζεηο θαηαξξεχζεσλ, ε θπθινθνξία ζε 

πεξηπηψζεηο ηξνραίσλ θιπ). Γη απηφ ηνλ ιφγν έρεη κεγάιε ζεκαζία  απνηχπσζε λα γίλεη 

ηαρχηαηα ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ππάξρεη θαη πνιχ κεγάιν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θάηη πνπ 

ζπλήζσο ρξεηάδεηαη ρξφλν. Απηά ηα δχν αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

κφλν κε ηνπο ζαξσηέο laser. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε Φσηνγξακκεηξία πνπ κε ηελ ππθλή 

δνκή ησλ Pixel κίαο θσηνγξαθίαο καο δίλεη πνιχ κεγάιε πιεξνθνξία, αληίζηνηρα ηα ζεκεία 

πνπ απνηππψλνληαη απφ ηνλ ζαξσηή laser καο δίλνπλ πνιχ ππθλή άκεζε γεσκεηξηθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνρή απνηχπσζεο.  

Εικόνα 10. Αποτφπωςη γζφυρασ μετά από ςφγκρουςη με φορτηγό 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

44 

Οη πεξηνρέο αηπρεκάησλ επηπξφζζεηα είλαη ηφπνη κε έληνλε αλζξψπηλε παξνπζία θαη 

θηλεηηθφηεηα. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ είλαη ζπλερήο πξάγκα πνπ 

δπζρεξαίλεη ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο 

απνηχπσζεο. ηηο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαξσηήο laser ηα εκπφδηα 

απηά απνηεινχλ απιφ ζφξπβν ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ είλαη πνιχ απιφ λα 

αθαηξεζεί θαηά ηελ θάζε ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ λέθνπο ησλ ζεκείσλ. 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηνρψλ αηπρεκάησλ είλαη φηη ε 

απνηχπσζε δελ πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ε λα 

δηαηαξάμεη ηα αληηθείκελα πνπ 

απνηππψλνληαη. Απηφ ζαλ γεγνλφο θάλεη 

απαγνξεπηηθή ηελ ρξήζε άιισλ κεζφδσλ 

εθηφο απφ ηελ Φσηνγξακκεηξία ή ηελ 

απνηχπσζε κε reflectorless γεσδαηηηθφ 

ζηαζκφ. ήκεξα ε ζάξσζε κε laser δίλεη κία 

ιχζε ε νπνία ζπλδπάδεη ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ κεζφδσλ 

πξνζζέηνληαο ηελ ηαρχηεηα, ηελ ππθλφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν παξακνλήο ζην πεδίν.  

Ζ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θάλεη ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ πνιχ εχθνιε 

δηαδηθαζία εθφζνλ ν κειεηεηήο έρεη ην 

κνληέιν ζην γξαθείν ηνπ θαη κπνξεί λα ην 

κειεηήζεη θαη λα θάλεη ηηο ππνζέζεηο, ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαη λα βγάιεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

δηεξεχλεζε ζε δεχηεξν ρξφλν ησλ δεδνκέλσλ. Έλα ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεζνδνινγίαο απηήο ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα λα απνηππσζνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο 

θσηηζκνχ. Αθφκα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ζε ζπλζήθεο απφιπηεο έιιεηςεο θσηφο θαη (ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο) ζε πεξηνρέο κε θαπλφ ή ζθφλε. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 59. Φωτογραφία και νζφοσ ςημείων από αποτφ-

πωςη κατεςτραμμζνησ πλατφόρμασ άντληςησ 

πετρελαίου.  
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7. πκπεξαζκαηηθά 

 

Γπζηπρψο ε θαηάζηαζε ζηνλ Διιεληθφ ρψξν δελ είλαη ξφδηλε, πξνο ην παξφλ 

ηνπιάρηζηνλ. Πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή κεζφδσλ κε ηελ ρξήζε ζαξσηή laser 

ζην εμσηεξηθφ είλαη κνλφδξνκνο, ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνληαη κε ζπκβαηηθέο ιχζεηο. Οη 

ιφγνη πνηθίινπλ. Σν πςειφ θφζηνο θαη ε εμεηδίθεπζε απνηεινχλ κία κφλν δηθαηνινγία. Ζ 

Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ κεραληθψλ δελ βιέπεη πάληα κε θαιφ κάηη λέεο ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ηαξάμνπλ ηα λεξά. Ζ είζνδνο λέσλ επηζηεκφλσλ κε γλψζεηο δηαθνξεηηθέο 

απφ ηα γλσζηά δεδνκέλα αληηκεησπίδεηαη πάληα κε ζθεπηηθηζκφ. Σαπηφρξνλα ε αδπλακία ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα δερζεί ηηο λέα ηερλνινγίεο ζε δηαγσληζκνχο θιπ, νδεγεί ζε αθφκα 

κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο θάλνληαο ηελ πξνκήζεηα ελφο ζαξσηή laser αλνχζηα απφ 

κειεηεηέο αιιά αθφκα θαη απφ κεγάιεο εηαηξίεο.  
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4.2.ΔΛ/ΑΚ Γευπληποθοπικήρ  

(ελεύθεπο λογιζμικό/λογιζμικό ανοικηού κώδικα) 

 

Κνξκά Κσλζηαληηλνπ 

Μεραληθνπ Γεσπιεξνθνξηθεο θαη ηα\Τνπνγξαθίαο 

ΔΔλλεεύύθθεεππαα  ΠΠπποοφφόόννηηαα  ΓΓΠΠ  κκααιι  ΥΥααππηηοογγππααθθίίααρρ..  

  

Ζ  πνηθηιία ησλ ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο  Γεσπιεξνθνξηθήο δηεπξχλεηε θαζεκεξηλά έηζη 

ψζηε νη δπλαηφηεηέο ηνπο λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ησλ εκπνξηθψλ πξντφλησλ. Σα ΔΛ 

αλαπηχζζνληαη απφ κηα πιεζψξα  ρξεζηψλ, πξνγξακκαηηζηψλ παγθνζκίσο. Ζ πξφζεζε είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα είλαη ειεχζεξεο γηα ρξήζε απφ ηνλ θαζέλα. ην λνκηθφ θνκκάηη 

φιεο απηέο νη εθαξκνγέο πξνζηαηεχνληαη απφ κηα απιή, αιιά ηζρπξή άδεηα ρξήζεο 

(http://www.opensource.org/licenses & http://www.ebusinessforum.gr/creative_cc/). Ζ θεληξηθή ηδέα 

είλαη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηξέμεη, λα αληηγξάςεη αθφκα θαη λα αιιάμεη ηνλ θψδηθα πνπ βξίζθεηαη απφ 

πίζσ, βειηηψλνληαο ηηο εθαξκνγέο αξθεί απηέο νη αιιαγέο λα γπξίδνπλ πίζσ θαη λα δηαηίζεληαη ζε απηνχο 

πνπ ελδηαθέξνληαη. Ο ηνκέαο ηεο Υαξηνγξαθίαο έρεη επσθειεζεί ηδηαίηεξα απφ ηελ αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ ειεχζεξσλ εθαξκνγψλ. Οη ζρεδηαζηέο αληί λα αλαγθάδνληαη λα ζρεδηάδνπλ ηνπο ράξηεο 

ηνπο κέζα απφ ινγηζκηθά πνπ δελ ζρεδηάζηεθαλ γηα ραξηνγξαθία, κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο γηα λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα θαη κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο. 

ηνλ ηνκέα ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ε πιεζψξα ειεχζεξσλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο 

εθαξκνγέο ΓΠ (QGIS, GRASS, uDIG), ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (PostgreSQL, PostGIS), θαη ρσξηθήο 

βάζεσο εμππεξεηεηέο νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζεη εξγαιείσλ ηθαλφ λα θέξεη ζε 

πέξαο νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ δηεθπεξαηψλεηαη κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά. 

 

ΠΠλλεεοοννεεκκηηήήμμααηηαα  ηηυυνν  ΔΔΛΛ//ΛΛΑΑΚΚ..  

 

Πιενλεθηήκαηα ησλ ΔΛ/ΑΚ αιιά γεληθφηεξα ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ηα αθφινπζα: 

  

 Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, αιιά πεξηνξηζκνχο θφζηνπο θαη απφζηαζεο. 

 Απμάλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θψδηθα ζε αληίζεζε κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά. 

 Βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα απνδεζκεπζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ. 

 Μεηψλεη ην θφζηνο πξνκήζεηα άξα θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Απμάλεη θαηαθφξπθα ηελ δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. 

 

 

ΖΖ  πππποοζζθθοοππάά  ηηοοςςρρ    ζζηηοονν  ηηοομμέέαα  ηηηηρρ  ΥΥααππηηοογγππααθθίίααρρ  κκααιι  ηηυυνν  ΓΓΠΠ..  

  

Πξντφλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη ην FreeGIS (http://www.freegis.org/) ην νπνίν 

απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν φισλ ησλ ινγηζκηθψλ-εξγαιέησλ 

Υαξηνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο αιιά θαη ησλ πεγψλ ειεχζεξσλ δηαζέζηκσλ  γεσ-δεδνκέλσλ. 

ηνλ ηζηφηνπν ππάξρεη πιεζψξα ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Υαξηνγξαθίαο ηα νπνία 

ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ΓΠ 

 Υσξηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

http://www.opensource.org/licenses
http://www.ebusinessforum.gr/creative_cc/
http://www.freegis.org/
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 Οπηηθνπνίεζε 

 GPS 

 Γπλακηθή Υαξηνγξαθία 

 Γηαδηθηπαθή Υαξηνγξαθία 

 Σειεπηζθφπεζε 

 Μεηαηξνπή format-αξρείσλ 

 Μεηαηξνπή πξνβνιηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

 

ΔΔννδδεειικκηηιικκέέρρ  εεθθααππμμοογγέέρρ  ΒΒάάζζεευυνν  ΓΓεεδδοομμέέννυυνν,,  ΥΥααππηηοογγππααθθίίααρρ,,  κκααιι  ΓΓΠΠ..  

  

TThhuubbaann  ((hhttttpp::////wwwwww..tthhuubbaann..iinntteevvaattiioonn..oorrgg))  

  

Δίλαη έλα ειεχζεξν εξγαιείν αζηηθνπνίεζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είλαη ε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε, ε εχθνιε παξακεηξνπνίεζε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε 

άιια εξγαιεία γηα λα θέξεη ζε πέξαο δηάθνξεο εθαξκνγέο ΓΠ.  Γηαζέηεη φια ηα βαζηθά εξγαιεία ελφο 

ΓΠ φπσο: 

 Τπνζηήξημε vector θαη raster δεδνκέλσλ 

 Πινήγεζε θαη εζηίαζε 

 Δξσηήζεηο ηαπηφηεηαο αληηθεηκέλσλ 

 Γηαρείξηζε δηαλπζκαηηθψλ επηπέδσλ αιιά θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ εηθφλσλ. 

 Δπεμεξγαζία ηνπ ππνκλήκαηνο 

 Δμαγσγή ραξηψλ θαη εθηχπσζε 

 

 

 

http://www.thuban.intevation.org/
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PPoossttggrreeSSQQLL//PPoossttGGIISS    

((hhttttpp::////wwwwww..ppoossttggrreessqqll..oorrgg//,,  hhttttpp::////wwwwww..ppoossttggrreessqqll..ggrr// ,,hhttttpp::////wwwwww..ppoossttggiiss..oorrgg//))  

  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ PostgreSQL ζεσξείηαη ε πην αλαπηπγκέλε ειεχζεξε βάζε δεδνκέλσλ. Πξνζθέξεη 

πιεζψξα εξγαιείσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά φπσο DB2 θαη ORACLE. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο PostgreSQL ζηα δεδνκέλα βαζίδεηαη ζην αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν. 

Ζ εθαξκνγή PostGIS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή βάζε PostgreSQL λα ρεηξηζηεί 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Ζ εθαξκνγή PostGIS ελεξγνπνηεί ηνλ ρσξηθφ ραξαθηήξα ηνπ εμππεξεηεηή ηεο 

βάζεο δίλνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα έλα ΓΠ. Ζ βάζε κε 

ηελ βνήζεηα PostGIS πξνζθέξεη: 

 Απιά ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο OGC 

 Τπνζηήξημε ζρεδφλ φισλ ησλ ηχπσλ αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα ΓΠ 

 Λεηηνπξγίεο ρσξηθήο αλάιπζεο 

  

GGRRAASSSS  ((hhttttpp::////ggrraassss..ffbbkk..eeuu//))  

  

Σν ινγηζκηθφ GRASS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία δηαλπζκαηηθψλ (vector) θαη ςεθηδσηψλ 

(raster) δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία εηθφλαο θαη παξαγσγή γξαθηθψλ. Πεξηέρεη πάηα πνιιά 

ππνπξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή ραξηψλ, δηαρείξηζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο, παξαγσγή, 

δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δίλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε εκπνξηθνχο εθηππσηέο, plotters, ςεθηνπνηεηέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ δηαθφξσλ θνξκάη. 

 

http://www.postgresql.org/
http://www.postgresql.gr/
http://www.postgis.org/
http://grass.fbk.eu/
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QQuuaannttuumm  GGIISS  ((hhttttpp::////wwwwww..qqggiiss..oorrgg//))  

  

Σν Quantum GIS είλαη έλα ΓΠ αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ αλάπηπμε ηνπ άξρηζε ην 2002 θαη απνηειεί έλα 

απηφλνκν, πνιχ θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ε θηιηθφηεηα 

πξνο ηνλ ρξήζηε, ε εχθνιε αλάπηπμε εθαξκνγψλ αιιά θαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθεπκέλσλ επεθηάζεσλ ηνλ 

έρνπλ θέξεη ζε ζέζε λα είλαη έλα πην ηα πην δεκνθηιή νινθιεξσκέλα ΓΠ. 

Σν Quantum GIS έρεη αλαπηπρζεί κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++ θαη μεθίλεζε σο εθαξκνγή 

νπηηθνπνίεζεο δηαλπζκαηηθψλ θαη ςεθηδσηψλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάπηπμή ηνπ δελ ζηακάηεζε εθεί αιιά 

έρεν θηάζεη ζε επίπεδν λα πξνζθέξεη κε ηελ ρξήζε πξφζζεησλ πην πνιιέο δπλαηφηεηεο αθφκα θαη απφ 

εκπνξηθά ΓΠ. 

Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη: 

 Οπηηθνπνίεζε θαη εμεξεχλεζε vector θαη raster δεδνκέλσλ 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπκβνιηζκφο ησλ δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θαιαίζζεησλ 

ραξηψλ. 

 Σε ζχλδεζε κε θνξεηή ζπζθεπή GPS θαη κεηαθνξά ησλ ζεκείσλ γηα επεμεξγαζία θαη 

νπηηθνπνίεζε. 

 

 

 

 

http://www.qgis.org/
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ΒΒηηββιιηηννγγξξααθθίίαα--ΙΙζζηηννζζεειιίίδδεεοο  

Γξ. Καξαληθφιαο Ν., Σκήκα Δθδφζεσλ θαη Βηβιηνζήθεο ΣΔΗ εξξψλ, έξξεο 2007, ISBN 978-960-

88247-3-7.  

Έλεύθεπα λογιζμικά GIS, GRASS και QGIS. Δγσειπίδια σπήζηρ. 

Δηαηξία Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα 

http://www.ellak.gr/ 

 

Δπίζεκε ζειίδα Quantum GIS 

hhttttpp::////wwwwww..qqggiiss..oorrgg// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geo.teiser.gr/images/stories/link/EKDOSEIS/Ελεύθερα%20λογισμικά%20GIS,%20GRASS%20και%20QGIS,%20Εγχειρίδια%20χρήσης.pdf
http://www.ellak.gr/
http://www.qgis.org/
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5. ΑΦΗΔΡΩΜΑΣΑ ΓΔΦΤΡΗΑ KAI ΓΔΦΤΡΔ ΔΛΛΑΓΟ 

5.1.ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΔΣΡΗΝΑ ΓΔΦΤΡΗΑ ΔΛΛΑΓΟ 

5.1.1.ΦΩΣΟΡΔΠΟΡΣΑΕ (ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ ΖΠΔΗΡΟ) 

Σος Γκανάηζιος Ανδπέα Αναπληπυηήρ Τπεύθςνορ ηος Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ Δλαζζόναρ  

 

1.Ιεςςαλία, Λάριςα, Ελαςςόνα, γεφφρι Γιάνναινασ 

 

 

2.Ιεςςαλία, Λάριςα, Ελαςςόνα, γεφφρι, 13οσ αι.(πανω και 

δεξια) 
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3.Ιεςςαλία, Λάριςα, επαρχία Αγιάσ, γεφφρι Αλλαμάνου, 1858 

 

 

4.Θπειροσ, Ζαγόρια, Κήποι, γεφφρι τρίτοξο Καλογερικό, 1748 
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5.Θπειροσ, Ζαγόρια, Κήποι, γεφφρι Κόκκορου, 1750 

 

 

6.Θπειροσ, Ζαγόρια, Κήποι, γεφφρι Μφλου 
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7.Ιεςςαλία, Σρίκαλα, Πφλη, γεφφρι Παλαιοκαρφασ 

 

 

8.Θπειροσ, Άρτα, γεφφρι Πλάκασ, 1866 
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9.Ιεςςαλία, Σρίκαλα, Πφλη, γεφφρι Πφλησ, 1514 

 

 

10.Ιεςςαλία, Λάριςα, Πφθιο, γεφφρι, 17ου αι. 

 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

56 

 

11.Θπειροσ, Ζαγόρια, Βρυςοχώρι, γεφφρι Κουίτςασ 
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5.2.ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΔΦΤΡΔ ΔΛΛΑΓΟ 

Σος Αθαναζιάδη Αθανάζιο και Μαδεμλή Γ. διασειπιζηέρ ηηρ ιζηοζελίδαρ 

www.airphotos.gr 

5.2.1.Γιαδικαζία θυηογπάθηζηρ 

 

 

Σν αεξνζθάθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ ζηνλ Ννκφ 

εξξψλ θαη νξηζκέλα άιια κέξε ηεο Διιάδνο είλαη ην θαηεγνξίαο Ultralight αεξνζθάθνο 

ICP Savannah ADV ηεο Αεξνιέζρεο εξξψλ, Ηηαιηθήο θαηαζθεπήο κε θαη 2 θαζίζκαηα 

ζε δηάηαμε δίπια-δίπια. Σν αεξνζθάθνο απηφ κπνξεί λα πεηά κε ρακειέο ηαρχηεηεο, 

γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο αεξνθσηνγξαθίζεηο.  

 

ιεο νη πηήζεηο είλαη εμ' φςεσο (VFR) θαη γηα ηελ εχξεζε ησλ ζεκείσλ θσηνγξάθεζεο 

θαη ησλ δηαδξνκψλ (routes) ρξεζηκνπνηείηαη θνξεηφο δνξπθνξηθφο δέθηεο GPS ηεο 

εηαηξίαο GARMIN. Σα χςε ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ είλαη ζπλήζσο 500-2000 ft κε 

ηαρχηεηεο πηήζεο 60-80 mph (IAS). ηηο πηήζεηο απηέο ρεηξηζηήο ηνπ αεξνζθάθνπο (Κ1) 

είλαη ν Μαδεκιήο Γηάλλεο, Γ.Γ ηεο Αεξνιέζρεο εξξψλ θαη ν θσηνγξάθνο ν 

Αζαλαζηηάδεο Αζαλάζηνο . Γηα θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ ρξεζηκνπνηνχκε ηε Canon 450 d 

θαη θαθνχο ηνπο 18-55 is, 55-250is  

 

Πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη ζηηο αεξνθσηνγξαθίζεηο είλαη νη αλαηαξάμεηο θαη νη 

αληαλαθιάζεηο ζην plexiglass ηνπ αεξνπιάλνπ. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξψην 

πξφβιεκα θσηνγξαθίδνπκε κε shutter priority θαη κέγηζηε ηαρχηεηα ψζηε λα κελ 

βγαίλνπλ θνπλεκέλεο ιήςεηο. Γηα ην δεχηεξν πξφβιεκα πεηξακαηηδφκαζηε κε έλα 

πνισηηθφ θίιηξν polaroid. Χζηφζν, έρνπκε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

αληαλαθιάζεηο ηνπ ήιηνπ ζην Plexiglass δελ κπνξνχλ λα εμνπδεηεξσζνχλ ηειείσο θαη έηζη 

πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε ην αεξνπιάλν ζε ηέηνηα ζέζε ζε ζρέζε κε ην ζέκα καο θαη ηνλ 

ήιην ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αληαλαθιάζεηο.  

 

ηαλ έρεη ζπλλεθηά ή φηαλ ν ήιηνο είλαη ςειά ηα πξάγκαηα είλαη πην εχθνια. Γεγνλφο 

είλαη φηη ζρεδφλ πνηέ δελ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ην ίδην ζέκα απφ ηελ ίδηα γσλία θαη κε 

ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, γη' απηφ θαη θάζε αεξνθσηνγξαθία είλαη κνλαδηθή. Μεηά ηηο 

ιήςεηο, φιεο νη θσηνγξαθίεο πθίζηαληαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή ψζηε λα 

δηνξζσζνχλ αηέιεηεο θαη λα βειηησζεί ε ρξσκαηηθή ηζνξξνπία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airphotos.gr/aerofotografies.html#ser10
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5.2.2.ΦΩΣΟΡΔΠΟΡΣΑΕ 

 

12.ΓΕΦΤΡΕ (ΝΕΑ-ΠΑΛΙΑ)ΑΡΣΑ (φωτ. ωτηρόπουλοσ ωτήρησ) 

 

13. ΓΕΦΤΡΑ ΣΑΣΑΡΝΑ (φωτ. του Καρδάρα Γζργιο) 



Γ Ε Ω Τ Ο Π    Λ Ο Γ Ι Ο 

 Τεύχος Δεύτερο 

 

59 

 

14. ΑΠΟΨΗ ΓΕΦΤΡΑ ΡΚΟ-ΑΝΣΚΡΚΟ (φωτ. πηλιοτόπουλο Κωάννη) 

 

15. ΓΕΦΤΡΑ ΡΚΟ-ΑΝΣΚΡΚΟ (φωτ. Αναςταςίου) 
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16.ΓΕΦΤΡΑ ΣΡΤΜΩΝΑ (φωτ. Αθαναςιάδη και Μαδεμλη) 

 

17.ΓΕΦΤΡΑ ΣΡΤΜΩΝΑ ΣΗΝ ΑΜΦΚΠΟΛΗ (φωτ. Αθαναςιάδη και Μαδεμλη) 
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18.ΓΕΦΤΡΑ ΧΑΛΚΚΔΑ (φωτ. Λουκά Νικόλαου) 
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5.2.3.ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΑ…  ΓΔΦΤΡΗΑ  

Ζ γέθςπα είλαη κία αξρηηεθηνληθή ή ηερληθή θαηαζθεπή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη δεχμε 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ ππεξάλσ κεζνιαβνχληνο εκπνδίνπ (θπζηθνχ ή ηερληθνχ) 

ΗΣΟΡΗΚΑ: Σα πιηθά δφκεζεο κέρξη ηνλ 19ν αηψλα ήηαλ μχιν θαη πέηξεο. Οη γέθπξεο ζηνλ 6 

αηψλα π.Υ. θαηαζθεπάδνληαλ απφ μχιν θππαξηζζηνχ θαη θέδξνπ. Σελ θαηαζθεπή θπξηψλ 

γεθπξψλ θαηείραλ νη Ρσκαίνη ζηα πξνρξηζηηαληθά ρξφληα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ήηαλ θπζηθνί ιίζνη θαη ζθπξφδεκα. Σν 1779 θαηαζθεπάζηεθε ε πξψηε γέθπξα 

απφ ρπηνζίδεξν ζηελΑγγιία, πάλσ απφ ηνλ πνηακφ έβεξλ (Severn) γλσζηή θαη 

σο Ironbridge. H επφκελε εμέιημε ήηαλ ε αιπζνδεηή θξεκαζηή γέθπξα. Ζ πξψηε ζεκαληηθή 

γέθπξα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Οπαιία ην 1826: ε απφζηαζε ησλ 

ζηεξηγκάησλ ήηαλ 177 κ. θαη ην ζπλνιηθφ ηεο κήθνο 521 κ. Με ηελ εμέιημε 

ηνπ κπεηφλ δεκηνπξγήζεθαλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ θαηαζθεπή γεθπξψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα. 

ΣΤΠΟΗ Γεληθά νη γέθπξεο δηαθξίλνληαη: 

1. Αλάινγα κε ηε ρξήζε ή ηνλ ηχπν ηνπ θνξέα, ζε "νδηθέο", "ζηδεξνδξνκηθέο", "πεδψλ" 

θαη "πεδψλ θαη πνδειάησλ", πδαηνγέθπξεο θ.ιπ.. 

2. Δθ ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο, ζε "μχιηλεο" (νη αξραηφηεξεο), "ιίζηλεο" (αςηδσηέο ή 

ηνμσηέο), "ζρνηλέληεο", "κεηαιιηθέο", "ηζηκέληηλεο" ή θαη "κηθηέο". 

3. Δθ ηνπ ηξφπνπ έδξαζήο ησλ, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε θαηάηαμή ησλ, ζε 

"θηλεηέο" θαη ζε "ζηαζεξέο" ή "ζηαζεξψο εδξαδφκελεο". 

α). Οη θηλεηέο δηαθξίλνληαη επηκέξνπο ζε "αλαξηψκελεο", "πεξηζηξνθηθέο" θαη 

"πηπζζφκελεο". ηηο θηλεηέο γέθπξεο ππάγνληαη θαη νη "πισηέο". 

β). Οη ζηαζεξέο δηαθξίλνληαη επηκέξνπο 

η) Δθ ηεο γσλίαο απηψλ θαηά δηεχζπλζε πξνο ηε θνίηε ή εθείλεο ηνπ εκπνδίνπ ζε: 

"νξζέο" ή "νξζνγψληεο" θαη ζε "ινμέο". 

ηη) Δθ ηεο θαηαζθεπήο έδξαζεο παξαιιήισλ δνθψλ, γλσζηέο σο "δνθνγέθπξεο" θαη 

ηέινο 

ηηη) Οη "θξεκαζηέο" πνπ εδξάδνληαη θαη ηαπηφρξνλα αλαξηψληαη ζε ππιψλεο. 

 

 

 

ΠΖΓΖ: http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1779
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE_%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1826
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1
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6.ΓΔΩ_ΣΟΠΗΑ ! 

 

6.1.Tara -  mountain in Serbia 

Mountain Tara (from 1000 to 1,500 metres a.s.l.) one of the most beautiful mountains in Serbia, clad in 

dense forests with numerous clearings and meadows, cliffs, ravines and caves... 

Tara was declared a National Park in 1981. It is in the mountainous region of Western Serbia and it 

spreads on the Tara and Zvezda mountains, in a large bend of the river Drina. The area of this national 

park is about 22,000 hectares and consists of a gruop of mountain peaks and areas with deep gorges, 

the most striking of which is the Drina Gorge.  

The Drina Gorge, which is an an integral part of park, can be toured by boat. This is a special attraction 

and memorable experience. Forests account for three quarters of this national park's area and some of 

them are best preserved and of highest quality in Europe. Tara offers excellent conditions for relaxation 

and recreation throughout the year.  

 

 The massif of the mountain of Tara is 

situated in the west part of the Serbia, 

bordered on river and canyon of Drina'on 

northwest side and by its southeast side, its 

branches are coming down towards the 

mountain of Ziatibor.. The mountaineers 

terriins are wavy (Kaludjerske Bare and 

SIjivovica) steep and rugged (the Canyon of 

Raca, Zvezdia, Cmi Vrh) with the most 

wonderful valleys of the rivers of Drina, 

Raca, Derventa, Beli Rzav, that makes in 

their courses nice canyons, crigs, 

witerwlicels, caves and hallows, ideal 

regions for the life of animal, especially 

bears and clianiois. 

 

According to the favorable climate conditions, Tara is during the year, in summer and in winter months, 

very suitable for developing of tourism on various levels. In the summer period of the year there is a lot 

of sunny days, and in the winter period of the year there is a lot of snowy days.  

 

During many years the special attention was turned to the protection, nursing and developing of the 

fauna by the lumber camp. That way of working is consisted of making of the oasis for food, control 

cheque for hunters, prohibition of hunting in some months and hunting exclusively with the hunting 

guides. 

 

Mountain of Tara is very rich with animals. There are 53 sorts of mammals and 153 sorts of birds. Tara 

could praises, which is a rare example that in her hunting grounds there is a lot of bears, chamois and 

other sorts. According to so expert and rich care, the bears and chamois are growing up in their 

reservations (canyons, caves and hollows), human care which they have enables them to surpass all 

the results in the Europe and in the world. The bear, who is the same time, the trademark of the 
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mountain of Tara, could reach 2,40 in and 1,30 in of height and 250-300 kg of weight. The chamois is 

often living on sides of tile canyons of Drina, where he could find a lot of food and unreaciiible roads for 

any pedestrian, with lot of drinking and clean water, according to the fact the chamois is a fearful animal. 

This sort of chamois from Tara is different from the chamois from Alps according to the shape of the 

skull, and the male goat horns are very valuable. 

Considering the flora, the mountain of Tara has a very important 

advantage because of the reservations in its region. Protected by 

the present law, Pancic's spruces are the representatives of the 

endemic relicts which have existed since tercier to nowadays and 

still are in their full development. The spruces had been discovered 

by the naturalist of the world's fame, dr Josif Pancic, by whose 

name they has been called.   

 The Pancic's Spruce became the center of the world's attention 

and Serbian pride and pride of the mountain of Tara and by that 

fact the world's attention is directed to this part of the country. 

Every existing reservation of the Pancic's Spruce is marked on the 

mountaineer's tourist folder enclosed, such as: Zvezda, Brusnica, 

Karaula, Ljuti Breg, Bilo, Crvene Stene, Racanska SIjivovica and 

the others. Considering the rest parts of the forest and their sorts, 

there are firs, juniper bush and beech with some particular sorts of 

conifers such as pine tree and also of the evergreen such as: 

maple, aspen and birch. 

The space that doesn't belong to the forest are numerous meadows, floral and aromatic, decorated by 

natural meadows flowers, suitable for raising of bees (the high quality production of honey - forester 

black and meadows) that is in the aim of guarding the health. These meadows replace the forests in 

which the conifers are of 25-30 m of height. 

On the mountain of Tara are constructed many 

roads, asphalt roads and the others with 

Unfinished macadam road. This road network 

besides the take of Perucac, than from the 

Mitrovac to the Kadinjaca and Kremna, enables a 

pleasant sojourn, visiting all the beauties, aswell 

as practising hunting and fishing.  

Going on by the left side of the river we are 

arriving to the Zaovina, in the closeness to tile 

take. Enclosed the folder the hotels are 

described clearly, for the summer using, and in 

the winter also, with the ski lift, near the Beli Bor.  

The main feature of the Tara and river Drina is the 

Bajina Bašta hydro-electric power plant, which is 

the second largest in Serbia. It was built in 1966. 

Between 1976 and 1983 a reversabile pumping 

station was built, which was the second phase of 

project.  

Excessive electrical power produced during the 

rain season was used to pump water from Lake 

Perućac up to Mount Tara, about 600 meters 

above. 

 

By  Zoran Ćirović  and  Zvezdana Mojsić 
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7. ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ  ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ  ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ 

ΠΡΑΒΗΩΣΖ ΟΦΗΑ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ – ΚΟΡΗΝΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

ΜΑΝΓΑΚΖ ΦΩΣΖ – ΠΑΛΑΓΗΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 

 

ΚΟΤΛΟΤΡΟΤΓΖ ΑΡΓΤΡΩ – ΥΗΟ 

 

ΜΠΑΛΗΚΣΖ ΣΔΦΑΝΟ –ΔΡΡΔ-ΑΘΖΝΑ 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΗΛΖ –ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ 

 

ΑΛΜΑ ΑΓΓΔΛΟ – ΔΡΡΔ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 

 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΕΛΕΣΕ- 

ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΕ-ΟΡΙΟΘΕΣΗΕΙ- 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΑΔΕΙΕ 

 

ΣΗΛ: 23510-41131     ΚΙΝ: 6976602986 

e-mail: george_kostas@yahoo.com 

ΠΑ. ΜΠΑΚΑΛΗ 9 ΚΟΡΙΝΟ Σ.Κ. 60062 
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ΛΑΠΑΣΗΝΑ ΑΓΓΔΛΟ – ΒΔΡΟΗΑ 

 

ΓΖΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ – ΔΛΑΟΝΑ ΛΑΡΗΖ 

 

ΠΑΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ – ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 

ΣΕΗΡΗΣΑ ΗΩΑΝΝΖ – ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 

 

ΒΛΑΥΟ ΓΗΟΝΤΗΟ – ΓΑΛΑΣΗ ΑΘΖΝΑ 

            ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΓ ΜΓΛΓΣΓ 
           ΥΑΡΑΞΓΙ - ΑΠΟΣΤΠΩΓΙ 

                    ΒΛΑΥΟ ΔΙΟΝΤΙΟ 
Μηχαμικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

 Διεύθυνση: Γ.ΣΟΥΡΗ 6-ΓΑΛΑΤΣΙ   Σ.Κ.: 11147   

  Σηλ.:  6972266915 

Email: dion_vlachos@hotmail.com 

 

ΘΩΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ – ΗΩΑΝΝΗΝΑ – ΝΗΚΟΗΑ 

ΚΤΠΡΟΤ 

         ΘΧΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ 

θ‟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. 

ηει 0030-6974873589, 00357-99331286 

e-mail geotopothomas@hotmail.com 

IOANNINA-NICOSIA 

ΛΗΘΟΞΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΚΑΣΟΤΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
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ΗΣΚΟΤ ΗΩΑΝΝΖ  – ΠΡΟΑΣΗΟ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 

 

ΜΟΜΣΗΑ ΑΣΔΡΗΟ – ΠΟΛΤΓΤΡΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

          

 

ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΑΓΓΔΛΟ – ΓΗΑΝΝΗΣΑ 

 

ΜΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ – ΞΑΝΘΖ 

 

ΥΡΗΣΑΚΑΚΟΤ ΚΔΛΛΤ – ΠΑΡΣΖ 

 

ΚΛΖΜΖ ΠΑΝΣΔΛΖ – ΥΗΟ  

 

ΛΑΕΗΟ ΘΩΜΑ  – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΣΑΦΤΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
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ΒΑΘΡΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ – ΔΛΑΟΝΑ 
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8. ΓΔΩΗΣΟΔΛΗΓΔ  - ΠΡΟΣΑΔΗ 

1 .  www.sgeotopo.gr   

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  

 

2.  

http://teiserron.gr/index.php?PHPSESSID=96526b19905780c73b49dcca05f62e83&board=41

0.0 

Forum θνηηεηψλ κε ζέκαηα θαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ησλ εξξψλ θαη 

ηα ηκήκαηα ηνπ θαζσο θαη ηνπ πιιφγνπ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο. 

 

3 . http://www.momtsias.gr/ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Μφκηζηα Αζηέξηνπ 

 

4 . http://topo.webnode.com/ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Γεκεηξίνπ Βαζίιε 

 

5. http://users.otenet.gr/~kkormas/ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Κνξκά Κσλζηαληίλν 

 

6. http://homepages.pathfinder.gr/salmasaggelos/ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , αικά  Άγγειν 

 

7. http://www.geomap.gr/index.php/en/ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Ληζνμφπνπιν Νηθφιαν 

 

8. http://www.geothea.gr 

Ηζηνζειίδα κε θχξην ζέκα ηελ γεσγξαθία θαη ηηο γεσεπηζηήκεο κε επηθαηξα ζέκαηα θαη ρξεζε λεσλ ηερλνινγηψλ. 

 

 

 

 

http://teiserron.gr/index.php?PHPSESSID=96526b19905780c73b49dcca05f62e83&board=410.0
http://teiserron.gr/index.php?PHPSESSID=96526b19905780c73b49dcca05f62e83&board=410.0
http://www.momtsias.gr/
http://topo.webnode.com/
http://users.otenet.gr/~kkormas/
http://homepages.pathfinder.gr/salmasaggelos/
http://www.geomap.gr/index.php/en/
http://www.geothea.gr/
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 9. http://www.openstreetmap.org/ 

Ηζηνζειίδα  OpenStreetMap είλαη δώξεαλ, επεμεξγάζηκνο ράξηεο νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνο. Σάο 

επηηξέπεη λα πξνβάιεηε, λα επεμεξγαζηείηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα κε έλα 
ζπλεξγαηηθό ηξόπν από νπνπδήπνηε ζηε Γε. 

 

10. http://89.221.37.53:8080/Odigos_AMEA/samples/AMEAgis.phtml 

Ηζηνζειίδα κε θχξην ζέκα έλαλ Οδεγφ πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ κε ρξήζε GIS 

 

 

11. http://www.ancientdion.org/ 

Ηζηνζειίδα κε ράξηε πινήγεζεο γηα ην αξραηνινγηθφ ρψξν(πάξθν) ΓΗΟΝ Πηεξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openstreetmap.org/
http://89.221.37.53:8080/Odigos_AMEA/samples/AMEAgis.phtml
http://www.ancientdion.org/
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9. ΤΝΔΓΡΗΑ  

Protection and Restoration of the 

Environment XI 

July 3-6, 2012 

First announcement and call for papers 

"Protection and Restoration of the Environment" is a well-known series of 

international conferences, which started in 1992, in Thessaloniki, Greece. Since then 

they have been organized jointly by one American and one Greek University every 

two years. In 2012, which marks the twentieth anniversary of the Conference series, it 

will take place in Thessaloniki again. Organizers are the Stevens Center for 

Environmental Engineering of the Stevens Institute of Technology, USA and the 

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, together with the 

Environment Council of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 

Thessaloniki is an inspiring place for an environmental conference: It is a large city, 

facing many environmental problems, but, at the same time, it is situated in the 

middle of an area of undisputable beauty, which exhibits the environmental quality 

that we have to preserve for future generations. Moreover, it is located in a rather 

small distance from Stagira, the birthplace of Aristotle, and Mount Athos. Aristotle 

contributed decisively to the formation of scientific thought, while Mount Athos 

represents the spirit and the moral discipline, which are indispensable for the 

restoration of the environment.The conference is timely, too. In the middle of a 

financial crisis, it serves as a reminder that protection of the environment is not a 

luxury, that could be temporarily disregarded, but a basic prerequisite for a viable 

future. 

Ηζηνζειίδα: www.pre11.org  

http://www.pre11.org/
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HELLAS LAB Δλληνική ένυζη επγαζηηπίυν 

 

ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΜΠ 

 

Ζ Δλληνική Ένυζη Δπγαζηηπίυν -

 HellasLab θαη εσολή Αγπονόμυν & 

Σοπογπάθυν Μησανικών (ΑΣΜ) ηος 

Δθνικού Μεηζόβιος 

Πολςηεσνείος,ζπλδηνξγαλψλνπλ ην 4ν 

Σαθηηθφ Δζληθφ πλέδξην Μεηξνινγίαο, 

ζηηο 3 & 4 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηα Κηήξηα 

ηεο ΑΣΜ, ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε 

Εσγξάθνπ ζηελ Αζήλα. 

Σν ζπλέδξην απηφ απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ησλ επηηπρεκέλσλ 

πξνεγνχκελσλ ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηελ Αζήλα ην 2005, ζηε 

Θεζζαινλίθε ην 2007 θαη ζηελ Κχπξν ην 2010, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζε εθαηνληάδεο επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη εξγαδφκελνπο ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηα εξγαζηήξηα, ζην ρψξν ηεο Μεηξνινγίαο, λα 

αληαιιάμνπλ γφληκεο επηζηεκνληθέο θαη πξαθηηθέο απφςεηο. 

 

 

 

Ηζηνζειίδα:  www.metrologia2012.gr  

 

 

http://www.metrologia2012.gr/
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7ν Παλειιήλην πλέδξην 
Αλαθνίλσζε 

Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

ζα δηνξγαλψζεη ην 7ν Παλειιήλην πλέδξηφ ηεο 

ζηελ Αζήλα ζηηο 17 θαη 18 Μαΐνπ 2012.  

Παξαθαινχληαη φζνη ελδηαθέξνληαη λα παξνπζηάζνπλ εξγαζίεο ηνπο ζην 

ζπλέδξην λα ππνβάινπλ πεξίιεςε ησλ εξγαζηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή 

(mail: hellasgi@otenet.gr ), αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε 

ησλ πεξηιήςεσλ, κέρξη ηελ 11η Γεκεμβπίος 2011. 

  

Οπγανυηική Γπαμμαηεία: 

Μ. Κνχξηειε  

Σει.: 6948469754  

E-mail: hellasgi@otenet.gr , Web: http://www.hellasgi.gr 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 
11 / 12 / 2011................ Καηάζεζε πεξηιήςεσλ 

31 / 12 / 2011................ Απάληεζε πεξί ηεο απνδνρήο ησλ εξγαζηψλ 

31 / 03 / 2012................ Καηάζεζε πιήξνπο θεηκέλνπ εξγαζηψλ 

30 / 04 / 2012................ Πιεξσκή θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζπγγξαθέα 

17-18 / 05 / 2012............ Γηεμαγσγή ζπλεδξίνπ 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 

Σο κόζηορ ζςμμεηοσήρ ζηο ζςνέδπιο είναι: 

Με κέιε:.............................. 90 Δπξψ 

Σακεηαθά εληάμεη κέιε:............ 60 Δπξψ (πεξηιακβάλεη ζπλδξνκέο 2 

εηψλ) 

Φνηηεηέο πξνπηπρηαθνί:........... 20 επξψ 

και πεπιλαμβάνει ηο δικαίυμα ζςμμεηοσήρ, ένηςπο ηεύσορ πεπιλήτευν 

καθώρ και αναλςηικά ηλεκηπονικά ππακηικά. 

 

mailto:hellasgi@otenet.gr
mailto:hellasgi@otenet.gr
http://www.hellasgi.gr/%28S%283irinb551bv22qjblifx1suh%29%29/NewPage.aspx?pagenb=301
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10. ΛΔΞΟ..ΣΟΠΟ..ΓΡΑΦΗΔ!!!!  

 

 

10.1.ΒΡΔ ΣΖΝ ΣΟΠΟ-ΛΔΞΟ-ΓΡΑΦΗΑ 

 

 

 

 

Σ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Α Υ Φ Ζ Δ Ο  

Η Φ Γ Ζ Ξ Κ Χ Μ Η Γ Α Φ Ν Ρ Δ   

Η Θ Ο Α Θ Σ Ρ Η Ξ Κ Ρ Γ Σ Φ Ρ   

Κ Σ Χ Ε Γ  Ο Μ Η Π Σ Π Ζ Κ Σ   

 Α Α Γ Φ Π Γ Ρ Δ  Ο Θ Η Κ Σ   

Α Ε Ε Υ Ο Μ Ο Ο Α Σ Γ Λ Κ Φ Ρ   

Φ Χ Δ Γ Τ Φ  Η Α Α Ρ Γ Γ Α Δ   

Ε Π Ο Ο Τ Μ  Κ Ζ Γ Α Γ Φ Γ Δ  

 Γ Γ Ρ Φ Η Δ Γ Ζ Η Φ Δ  Φ Γ  

Μ Ν Ο Β Α Χ Φ Σ Ε Α Η Φ Ν Ζ   

Η Γ Η Γ Ο Τ Θ Τ Ρ Ρ Α Ξ Ξ Η Α  

Γ Δ Χ Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Ρ   

Μ Δ Υ Χ Ρ Ο Β Α Σ Ζ  Ο Λ Χ Ν   

Γ Δ Χ Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Ρ Π Ε Γ Ν   

Φ Ζ Γ Ν Φ Φ Υ  Γ Κ Α  Ε Φ Χ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ 

ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ 

ΔΓΑ 

ΚΑΣΟΠΣΡΟ 

ΚΡΟΚΗ                                                 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

ΣΑΓΗΑ     

ΣΑΥΤΜΔΣΡΟ                                               

ΣΟΠΟΓΡΑΦIΑ 

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΧΡΟΒΑΣΖ 
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10.2.ΣΟΠΟ-ΣΑΤΡΟ-ΛΔΞΗΔ 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
 
1. Επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο πνπ έρεη σο θύξην αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

ζρήκαηνο νιόθιεξεο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο ή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο, κε ην πεδίν 

βαξύηεηαο ηεο Γεο (ή ηκεκάησλ ηεο) θαζώο θαη κε ηηο κεηαβνιέο απηώλ ζην ρξόλν 

5. Τν ... απηνζρέδην ππαίζξνπ; 

8. Η επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απεηθόληζε ησλ ηκεκάησλ ηεο γήηλεο επηθάλεηαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξώπηλσλ θαηαζθεπώλ είλαη ε επηζηήκε. 

9. Υπεξεζία όπνπ παξάγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαλέκεη γεσγξαθηθά δεδνκέλα, πνπ είλαη 

κνλαδηθά ζηελ Ειιάδα. 

10. Η όδεπζε ιύλεηαη κε ηηο γσλίεο ... ; 

11. Σηαζεξά , ζεκείν αλαθνξάο ; 

14. Επηζηήκε πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν πξνζδηνξηζκέλσλ κειεηώλ, ηερληθώλ αθόκε θαη 

θαιιηηερληθώλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ απεηθνλίζεηο, ππό θιίκαθα, ηεο επηθάλεηαο ηεο 

Γεο. 

15. ...Είλαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελόο ζεκείνπ κε κεηξήζεηο κόλν 

ησλ γσληώλ από άιια δύν ζεκεία. 

16. Πόζα ηκήκαηα ΑΕΙ-ΤΕΙ ηνπνγξαθίαο ζηελ Ειιάδα;(ιεθηηθά); 

 
 
 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
 
2. Τν δνκηθό ζηνηρείν κηαο ςεθηαθήο εηθόλαο; 

3. Πξίζκα ή Κάηνπηξν; 

4. Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηεο όδεπζεο 

νλνκάδεηαη... 

6. Είλαη έλα γεσδαηηηθό ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ειιάδα από ην 

1990. 

7. Τν δνκηθό ζηνηρείν ζε  κηα δνκή ςεθηδσηώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ.  Πνιιέο θνξέο 

ζπλώλπκν ηνπ pixel. 

9. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο, 

απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη αζηηθνπνίεζεο, ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ, 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρώξν(αξρηθά). 

12. Οηθνδνκηθόο ε νηθηζηηθό θαλνληζκόο. 

13. Τα αξρηθά ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ καο(πιήξεο νλόκαηνο θαηαζηαηηθνύ); 
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11. ΚΗΣΟ..ΣΟΠΟ..ΓΡΑΦΗΔ!!!!  

 

ΣΟΤ ΣΑΝΣΚΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 


