Παπαδόπουλος Νέστορας
Εκπαίδευση: Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2001
και φοίτησε στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ από το 2004 έως το 2006.
Εισήχθη στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών το 2008 και
αποφοίτησε το 2010. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών από τη
ΣΑΤΜ/ΕΜΠ στο γνωστικό πεδίο της Γεωπληροφορικής από το 2015.
Εργασιακή Εμπειρία: Από το 2001 έως το 2004 υπηρέτησε ως Αξιωματικός
των Διαβιβάσεων σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
Διετέλεσε βοηθός του Τμήματος Γεωβάσεων της ΓΥΣ από το 2006 έως το
2008, Τμηματάρχης του Τμήματος Συνόρων της ΓΥΣ από το 2010 έως το
2013 και Δντης της Υποδιεύθυνσης Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της ΓΥΣ
από το 2010 έως το 2019. Από το 2017 έως το 2020 ανέλαβε τα καθήκοντα
του Διοικητή της Σχολής Τοπογραφίας της ΓΥΣ και από τον Ιούνιο του 2020
μέχρι σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής του 1ου Τμήματος της Διεύθυνσης
Γεωγραφικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Στο διάστημα που υπηρέτησε στις διάφορες θέσεις της ΓΥΣ εκτέλεσε
πληθώρα τοπογραφικών μετρήσεων, βαρυτημετρικών και γεωμαγνητικών
μετρήσεων σε όλο τον ελλαδικό χώρο, εργασίες συνόρων όπως
χωροθέτηση διασυνοριακής γέφυρας, κατασκευή μεθοριακών οροσήμων
και αποτύπωση μεθορίου και εργασίες γραφείου όπως επιλύσεις,
συνορθώσεις δικτύων, τεχνικές μελέτες κ.α.
Παρασκευάς Μελισσινός
Εκπαίδευση: Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2002
και φοίτησε στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ από το 2004 έως το 2006.
Εισήχθη στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών το 2009 και
αποφοίτησε το 2011. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών από τη
ΣΑΤΜ/ΕΜΠ στο γνωστικό πεδίο της Γεωπληροφορικής από το 2013 και
Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικικά Συστήματα των
ΗΜΜΥ/ΕΜΠ από το 2014. Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του ΕΜΠ
στο γνωστικό πεδίο της Ανώτερης Γεωδαισίας.
Εργασιακή Εμπειρία: Από το 2002 έως το 2004 υπηρέτησε ως Αξιωματικός
του Πεζικού σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
Διετέλεσε βοηθός του Τμήματος Γεωδαισίας της ΓΥΣ από το 2006 έως το
2009 και Υποδιοικητής της Τοπογραφικής Μοίρας Στρατού από το 2011
έως το 2015. Από το 2016 μέχρι το 2019 είχε τα καθήκοντα του
Τμηματάρχη του Τμήματος Συνόρων και του Τμήματος Γεωδαισίας της ΓΥΣ
και από το 2019 μέχρι σήμερα εκτελεί τα καθήκοντα του Δντη της Υδνσης
Γεωδαισίας και Τοπογραφίας.
Στο διάστημα που υπηρέτησε στις διάφορες θέσεις της ΓΥΣ και της ΤΟΜΣ
εκτέλεσε πληθώρα τοπογραφικών και κτηματολογικών μελετών ακινήτων
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων φορέων, γεωδαιτικών, βαρυτημετρικών και
γεωμαγνητικών μετρήσεων σε όλο τον ελλαδικό χώρο, εργασίες συνόρων
όπως πόντιση πλωτών οροσήμων, κατασκευή μεθοριακών οροσήμων και
αποτύπωση μεθορίου και εργασίες γραφείου όπως επιλύσεις, συνορθώσεις
δικτύων, τεχνικές μελέτες κ.α.

