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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών είναι πρωτοπόρος 

στην καθιέρωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών της από τα 

πρώτα εξάµηνα των σπουδών τους, ώστε να παρέχει ικανοποιητική γνώση 

και εµπειρία πραγµατικών εφαρµογών σε πολλά από τα διδασκόµενα 

αντικείµενα. 

Συγκεκριµένα παρέχονται από τη Σχολή 5 µαθήµατα πρακτικής 

άσκησης σε βασικές επιστηµονικές περιοχές και θέµατα. Αυτά είναι: 

 

i. Μ.Γ.Α Ι, υποχρεωτικό θερινό µάθηµα (4
ο
 εξάµηνο) 

ii. Μ.Γ.Α ΙΙ, επιλογής θερινό µάθηµα (6
ο
 εξάµηνο) 

iii. Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Ανώτερης και ∆ορυφορικής 

Γεωδαισίας, επιλογής θερινό µάθηµα (8
ο
 εξάµηνο) 

iv. Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραµµετρίας, επιλογής θερινό 

µάθηµα (8
ο
 εξάµηνο) 

v. Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης, επιλογής θερινό 

µάθηµα  (8
ο
 εξάµηνο) 

 

Οι Μ.Γ.Α Ι είναι οι παλαιότερες ασκήσεις της Σχολής και χρονολογικά 

πραγµατοποιούνται τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. 

Οι Μ.Γ.Α ΙΙ καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα των γεωδαιτικών 

εργασιών πεδίου, που θα συναντήσει ο Τοπογράφος Μηχανικός στο 

επάγγελµά του. Γίνονται σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να 

συνδυάζονται η άρτια εκπαίδευση, η εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη µε 

την παράλληλη προσφορά κοινωνικού έργου. 

Μέχρι το 1976 οι ασκήσεις αυτές είχαν γίνει αρκετές φορές διάσπαρτα και 

όχι συστηµατικά κάθε χρόνο. Οι περιοχές που είχαν πραγµατοποιηθεί οι 

ασκήσεις διάφορα έτη ήταν : 

� Στη Νέα Μάκρη 

� Στο ∆οµοκό 

� Στη Βάρη  

� Στην Κάλυµνο 

 

Από το 1977 οι ασκήσεις γίνονται κάθε χρόνο το µήνα Ιούλιο, µετά το τέλος 

της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, έχουν διάρκεια περίπου ένα µήνα και 

συµµετέχουν σε αυτές περίπου 100 φοιτητές/τριες. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία των ασκήσεων αυτών στο 

χρόνο και στο χώρο αλλά και τα παράγωγα που έχουν προκύψει. 
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Χρονικό 

διάστηµα 
Τόπος  Οικισµοί Πινακίδες 

Κλίµακ

α 

Σύστηµα 

αναφοράς 

Έκταση 

αποτύπωσης 

(στρέµµατα) 

1977 – 1978 

 (2 έτη) 
Καρπενήσι Καρπενήσι 7 1:500 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

300 

1979  

(1 έτος) 
Λευκάδα 

Βάρκο –  

Αγ. Μαρίνα 
12 1:500 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

840 

1980 – 1983 

(4 έτη) 

Αθήνα  

Πολυτεχνε

ι-ούπολη 

- - - - - 

1984  

(1 έτος) 

Μεγίστη 

(Καστελό 

- ριζο) 

Περιοχή 

Κάβου 
2 1:500 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

120 

Αρµεός – 

Καστέλι 
Αιγιαλός 1:500 

Μυρτιές 2 1: 1000 

Ψέριµος 1 1: 1000 

1985 – 1986 

 (2 έτη) 

Κάλυµνος 

& Ψέριµος 

Κρεβάτια 

Ψερίµου 
2 1: 1000 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

HATT 

960  

Φρυ – 

Εµπορειό - 

Παναγιά 

4 

Αγ. Μαρίνα 4 

Αρβανιτοχώρι 3 

1987 – 1992 

 (6 έτη) 
Κάσος 

Πόλυ 1 

1:1000 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

HATT 

2310 

1992 – 1998 

 (7 έτη) 
Κίµωλος 

Χωριό 

Αλυκές 

Μπονάτσα 

13 1:1000 

Ελλειψοειδές  

Bessel 

Προβολή 

2500 

Λειβάδια 6 

Έριστος - Αγ. 

Αντώνιος 
10 1998 – 2008  

(11 έτη) 
Τήλος 

Μεγάλο 

Χωριό 
3 

Ψηφιακά 

 

1:1000 

1:500 

ΕΓΣΑ ′87 3500 

2001 – 2008 

 (8 έτη) 
Οινούσσες Μανδράκι 8 

Ψηφιακά 

1:1000 

1:500 

ΕΓΣΑ ′87 1300 

 

Σήµερα οι Μ.Γ.Α ΙΙ αποτελούν και όχι αδίκως ένα θεσµό για τη ΣΑΤΜ. 

Στις ασκήσεις αυτές χρησιµοποιείται πάντοτε ο τελευταίας τεχνολογίας 

γεωδαιτικός εξοπλισµός (όργανα – παρελκόµενα) που διαθέτει το 

Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας σε ικανό αριθµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 

άρτια εκπαίδευση όλων των συµµετεχόντων. 

Ο χώρος, οι συνθήκες και οι κανόνες διεξαγωγής των ασκήσεων 

εξασφαλίζουν την πολύωρη – καθηµερινή διδασκαλία και επαφή µεταξύ 

διδασκόντων και διδασκοµένων, έτσι ώστε να γίνεται επανάληψη και 
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επίλυση αποριών για τη σωστή εµπέδωση των γνώσεων και της εµπειρίας 

που οι ασκήσεις παρέχουν. 

 

Χωροταξική κατανοµή των Μ.Γ.Α ΙΙ 

 

Οι Μ.Γ.Α ΙΙ επειδή είναι µια πρακτική άσκηση, που διαρκεί αρκετό χρόνο 

και έχει πολλούς συµµετέχοντες, απαιτούν κατάλληλη οικονοµική 

υποστήριξη προκειµένου να πραγµατοποιηθούν (ταξίδια, αµοιβές φοιτητών, 

µεταφορά φοιτητών, µεταφορά εξοπλισµού, αναλώσιµα, κ.α). Η οικονοµική 

υποστήριξη των ασκήσεων γίνεται από το ΕΜΠ, ενώ τα τελευταία χρόνια 

και µέσω του ΕΠΕΑΕΚ. 

Η συνέχιση του θεσµού αυτού και η προετοιµασία και διεξαγωγή κάθε 

χρόνο των Μ.Γ.Α ΙΙ απαιτεί σκληρή δουλειά, πάνω από όλα την αγάπη και 

το µεράκι των διδασκόντων αλλά και τη διάθεση για µάθηση και 

εκπαίδευση των διδασκοµένων. 

 

 

Αθήνα , Ιούνιος  2009 

 

 

Ε. Λάµπρου, Λέκτορας Ε.Μ.Π 

Γ. Πανταζής, Λέκτορας Ε.Μ.Π 

� 

� 

� 

� 

� 

� � 

� 

Οινούσσες 

Κάλυµνος 

Ψέριµος 

Κάσος 

Τήλος 

Καστελόριζο 

Κίµωλος 

Λευκάδα 

Καρπενήσι 

Αθήνα 
� 

30  χρόνια 

≈3000  
φοιτητές 

11830 στρέµµατα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ (Μ.Γ.Α. ΙΙ ) του 6
ου

 Εξαµήνου, 

είναι θερινό µάθηµα επιλογής (Tοµέας Τοπογραφίας). Βασίζονται στη 

θεωρία και τις ασκήσεις όλων των µαθηµάτων Γεωδαισίας, που έχουν 

προηγηθεί (υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν) µε απαραίτητη προυπόθεση 

την παρακολούθηση του θερινού υποχρεωτικού µαθήµατος Μεγάλες 

Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (του 4
ου

 εξαµήνου). 

  

Το περιεχόµενο των ασκήσεων είναι πρώτα εκπαιδευτικό και αποσκοπεί 

στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών και φοιτητών µε την Τοπογραφία 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου έργου αλλά και την παράλληλη ενίσχυση 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

Για την ουσιαστικότερη εκπλήρωση των στόχων των ασκήσεων, εδώ και 

πολλά χρόνια, ο χώρος εργασιών και το ακριβές περιεχόµενο καθορίζονται 

από τον Τοµέα Τοπογραφίας και το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (Ε.Γ.Γ) 

σε συνεργασία και συννενόηση µε φορείς Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (∆ήµους ή Κοινότητες). Αυτό έχει πολλαπλά θετικά 

αποτελέσµατα και οφέλη όπως: 

 

α) ∆ιεξαγωγή των ασκήσεων σε πραγµατικό πεδίο και συνθήκες εργασίες. 

 

β) Τροφοδότηση των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε πλήρη αξιόπιστα 

Τοπογραφικά και Κτηµατογραφικά ∆ιαγράµµατα χρήσιµα σε διάφορα 

έργα (σχέδιο πόλης, τήρηση κτηµατολογίου, οδοποιία, ύδρευση, 

αποχέτευση, κ.ά.). 

 

γ) Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής των περιοχών στις οποίες 

εκπονούνται οι ασκήσεις. 

 

δ) Ευρύτερη ″κοινωνική″ εκπαίδευση των συµµετεχόντων, που απορρέει 

από τις συνθήκες οµαδικής συµβίωσης και εργασίας και από την 

επικοινωνία µε τους κατοίκους των περιοχών εργασίας. 

 

Το αντικείµενο των Μ.Γ.Α ΙΙ κάθε χρόνο είναι η αποτύπωση τµήµατος 

ενός ή περισσοτέρων οικισµών. Οι εργασίες γίνονται στη βάση των 

ισχυουσών προδιαγραφών εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών (Π.∆. 696, 

Π.∆. 515 κ.ά) και καταλήγουν στην παραγωγή του Τοπογραφικού και του 

Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος του οικισµού. Οι εργασίες αυτές είναι: 
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1. Aναγνώριση της περιοχής  

2. Πύκνωση τριγωνοµετρικού δικτύου 

3. Πύκωση υψοµετρικού δικτύου  

4. Πολυγωνοµετρία 

5. Αποτύπωση 

6. Aπόδοση σχεδίου. 

7. Ελεγχος της αποτύπωσης 

8. Κτηµατογράφηση 

9. Σύνθεση – ενοποίηση διαγραµµάτων 

10. Τελική παράδοση 

 

Παρακάτω αναλύονται κάθε µία από αυτές τις εργασίες ξεχωριστά. 

 

Για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εκπαίδευση το σύνολο των 

σπουδαστών του έτους χωρίζεται σε οµάδες των  20 - 25 ατόµων και κάθε 

οµάδα αναλαµβάνει ένα τµήµα της προς αποτύπωση περιοχής, ενώ υπάρχει 

πάντα µια ζώνη επικάλυψης της αποτύπωσης, ανά δύο οµάδες, έτσι ώστε 

στο τέλος να παρουσιαστεί ένα ενιαίο σχέδιο.  

 

Το µέγεθος της περιοχής που αναλαµβάνει να αποτυπώσει κάθε οµάδα 

ποικίλει από 30 έως 120 στρέµµτα και εξαρτάται από παράγοντες όπως: 

• Μορφολογία της περιοχής (αστική, ηµιαστική, αγροτική) 

• ∆όµηση (αραιή, πυκνή) 

• ∆υσκολίες περιβάλλοντος (κλίσεις, βλάστηση) 

• ∆υνατότητα προσέγγισης (αποστάσεις, προσβασιµότητα) 

• Αριθµός µελών της οµάδας 

 

Όλες οι εργασίες πραγµατοποιούνται χρησιµοποιώντας εξοπλισµό 

τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει το Ε.Γ.Γ. Χρησιµοποιούνται: 

� Ολοκληρωµένοι γεωδαιτικοί σταθµοί µε δυνατότητα καταγραφής 

των µετρήσεων. 

� Ολοκληρωµένοι γεωδαιτικοί σταθµοί που µετρούν µήκη χωρίς τη 

χρήση ανακλαστήρα. 

� Ψηφιακοί χωροβάτες 

� ∆έκτες του συστήµατος GPS. 

� Μονάδες Η/Υ µε κατάλληλα προγράµµατα επεξεργασίας των 

µετρήσεων. 

� Πλήθος παρελκοµένων (τρίποδες, ψηφιακές σταδίες, κατάφωτα, 

τρικόχλια, ασύρµατοι επικοινωνίες, εκτυπωτές κ.α) 

Οι εργασίες κάθε οµάδας καθοδηγούνται και συντονίζονται από 1 - 2 

µέλη του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας. 
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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Η πρώτη και ουσιαστική φάση σε τέτοιου είδους εργασίες είναι η 

αναγνώριση της προς αποτύπωση περιοχής. Αυτό συνήθως γίνεται σε δύο 

στάδια: 

- στο γραφείο µε τη βοήθεια χαρτών µικρής κλίµακας (1:50000), 

διαγραµµάτων µέσης κλίµακας (1:5000) και αεροφωτογραφιών και 

- στο ύπαιθρο όπου κάθε οµάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την περιοχή 

αποτύπωσής της, περπατώντας την προσεκτικά και εντοπίζοντας τις 

ιδιοµορφίες που παρουσιάζει (επίπεδη, µεγάλες κλίσεις, 

πυκνοδοµηµένη, αραιοδοµηµένη, φυτοκάλυψη κ.α) και τα όριά της 

µε τις άλλες οµάδες, έχοντας, έτσι, µια πρώτη άποψη για τις 

δυσκολίες που εµφανίζονται. 

 

Ακολουθεί η επιλογή των θέσεων πύκνωσης των δικτύων τόσο των 

τριγωνοµετρικών όσο και των υψοµετρικών (Répéres) σηµείων, που 

πρόκειται να τοποθετηθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της 

αποτύπωσης, όσο και των πολυγωνοµετρικών σηµείων, που θα 

αποτελέσουν το βασικό κορµό για τη λεπτοµερή αποτύπωση της περιοχής, 

που κάθε οµάδα θα αναλάβει. 

 

2. ΠΥΚΝΩΣΗ  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Ακολουθεί η ένταξη της προς αποτύπωση περιοχής στο Κρατικό 

Σύστηµα Αναφοράς, που στην προκειµένη περίπτωση είναι το ΕΓΣΑ '87. 

Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η πύκνωση του υπάρχοντος 

Τριγωνοµετρικού ∆ικτύου ή η ίδρυση και δηµιουργία ενός νέου 

τριγωνοµετρικού δικτύου εξαρτηµένου από το υπάρχον. Η επιλογή των 

νέων σηµείων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη µορφολογία της περιοχής και 

τη γεωµετρία του δικτύου, που πρόκειται να δηµιουργηθεί. Συνήθως, 

επιλέγονται τα πιό ψηλά σηµεία του οικισµού για την τοποθέτηση των 

τριγωνοµετρικών σηµείων έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή 

εποπτεία του χώρου, την αµοιβαία µεταξύ τους ορατότητα, τη δυνατότητα 

παραµονής τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να καταστραφούν, την 

ευκολία πρόσβασης σε αυτά, κ.α. 

Η υλοποίηση και σήµανση των σηµείων αυτών γίνεται (φωτ.1): 

 

α) Με την κατασκευή ειδικών βάθρων ή 

β) Με ειδικές ορειχάλκινες σηµάνσεις  

 

Η ίδρυση νέων σηµείων συνοδεύεται πάντοτε από την εξασφάλισή τους από 

τρία ή περισσότερα σταθερά σηµεία και την κατασκευή σκαριφήµατος 
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εξασφάλισης, έτσι ώστε να είναι εύκολη η εύρεση – αναγνώρισή τους 

ακόµη και µετά από πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα γίνεται και η 

φωτογραφική τους τεκµηρίωση. 

 
Φωτ.1 Σήµανση τριγωνοµετρικού σηµείου 

 

Το τριγωνοµετρικό δίκτυο, που ορίζουν τα σηµεία που εγκαταστάθηκαν, 

πρέπει να έχει καλή γεωµετρία, να αποφεύγονται οι πολύ οξείες ή αµβλείες 

γωνίες και η δυσαναλογία του µεγέθους των πλευρών. 

Οι µετρήσεις των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επίλυση του 

τριγωνοµετρικού δικτύου γίνονται: 

- µε επίγειες µεθόδους. 

- µε δορυφορικές µεθόδους. 

Οι κορυφές του τριγωνοµετρικού δικτύου ονοµάζονται µε συνεχή αρίθµηση 

ως Τi όπου i = 1 έως ν  για όλα τα έτη που διαρκεί η αποτύπωση σε κάθε 

οικισµό. 

 

Συντάσσεται τέλος σχέδιο του τριγωνοµετρικού δικτύου σε κλίµακα 1:2000 

ή 1:5000 στο οποίο απεικονίζεται η µορφή του δικτύου και οι σχετικές 

θέσεις των κορυφών του. 

 

2.1 Μετρήσεις µε επίγειες µεθόδους. 

 

Οι µετρήσεις γίνονται χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένο γεωδαιτικό 

σταθµό (Total Station) απόδοσης 1
cc

 και ακρίβειας ±3
cc

 στις 

γωνιοµετρήσεις και ακρίβειας  ± 2mm ± 2 ppm στις µετρήσεις των µηκών. 

Για να προσδιοριστούν οι καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ) στο ΕΓΣΑ 87 

και τα ορθοµετρικά υψόµετρα Η των σηµείων του τριγωνοµετρικού 

δικτύου, µε συµβατικές µεθόδους πρέπει να γίνουν µετρήσεις: 
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α) οριζοντίων γωνιών (διευθύνσεων) 

β) κατακορύφων γωνιών και  

γ) µηκών. 

 

Ολες οι γωνίες µετρούνται σε τέσσερις περιόδους και σε δύο θέσεις 

τηλεσκοπίου. Οι οριζόντιες γωνίες µετρούνται µε τη µέθοδο των πλήρων 

περιστροφών. Μετρούνται όλες οι γωνίες και τα µήκη που είναι δυνατόν να 

µετρηθούν καθώς και τα ύψη οργάνου και στόχων. Τα µήκη µετρούνται σε 

µετάβαση και επιστροφή και οι τιµές τους δίνονται διορθωµένες από το 

γεωδαιτικό σταθµό λόγω καθυστέρησης ακτινοβολίας (βάσει των 

µετεωρολογικών δεδοµένων, πίεσης & θερµοκρασίας) και ανάγονται για 

κλίση, µ.σ.θ.,και λόγω της χαρτογραφικής προβολής. Οι µετρήσεις του 

τριγωνισµού καταγράφονται σε ειδικό έντυπο (πίνακας 1). 

 

Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων του τριγωνισµού µε επίγειες µεθόδους, 

χρησιµοποιούνται και τα αντίστοιχα παρελκόµενα των γεωδαιτικών 

σταθµών (τρικόχλια, κατάφωτα, στυλαιοί), που είναι συµβατά µε αυτούς, 

έτσι ώστε  να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ακρίβεια και η ορθότητα των 

µετρήσεων.  



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………..ΟΡΓΑΝΟ ………… ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ……………..    ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ………….   ΩΡΑ………….. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ          ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ      ΓΩΝΙΕΣ 

ΣΤΑ 

ΣΗ 

Υψος 

Οργ. 

ΣΚΟΠ

ΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣ 

Υψος 

σκόπευ

σης 

ΘΕΣΗ Ι ΘΕΣΗ  ΙΙ Μέση τιµή 
Μέση ανηγ. 

Τιµή 

Γενικός 

Μ.Ο 
ΘΕΣΗ Ι ΘΕΣΗ ΙΙ 

Μέση  

Τιµή 

Γενικός 

Μ.Ο 

ΚΕΚΛΙ 

ΜΕΝΟ 

ΜΗΚΟΣ 

Οριζόντιο 

Μήκος 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                   

 

Πίνακας 1. Εντυπο µετρήσεων τριγωνισµού 
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Για την αποφυγή επιπλέον σφαλµάτων από τη διαδοχική κέντρωση – 

οριζοντίωση των οργάνων και των παρελκοµένων τους σε κάθε σηµείο 

µέτρησης αυτή επιλέγεται να γίνεται αρχικά µια φορά για όλα τα σηµεία του 

τριγωνοµετρικού δικτύου. Κατόπιν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων ο 

γεωδαιτικός σταθµός και οι στόχοι – κατάφωτα αλλάζουν θέση πάνω στα 

τρικόχλια, έτσι ώστε να µην επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστηµα (τρικόχλιο – 

τρίποδας – κέντρωση – οριζοντίωση). 

 

Τα µετρούµενα µήκη πρέπει: 

• να διορθώνονται λόγω κλίσης ώστε να γίνονται οριζόνται 

• να ανάγονται στη µσθ ώστε να έχουν κοινή επιφάνεια αναφοράς 

• να ανάγονται στο προβολικό σύστηµα πριν εισαχθούν στην επίλυση του 

δικτύου (αντίστοιχη διαδικασία απαιτείται τόσο κατά τη διαδικασία 

επίλυσης της πολυγωνοµετρίας όσο και στον υπολογισµό των 

καρτεσιανών συντεταγµένων των ταχυµετρικών σηµείων). Απαιτείται 

λοιπόν ο υπολογισµός  του συντελεστή  κλίµακας Κ της χαρτογραφικής 

προβολής για την περιοχή που βρίσκεται η αποτύπωση. 

Ο συντελεστής κλίµακας Κ λόγω της περιορισµένης έκτασης υπολογίζεται 

για το κέντρο της περιοχής από τη σχέση: 

 

όπου  Χ  = το µέσο  Χ της περιοχής σε (Μm) 

          Κο = ο συντελεστής κλίµακας της προβολής στον κεντρικό  

                   µεσηµβρινό (λ = 24°) για το ΕΓΣΑ 87 

         ο οποίος  είναι 0.9996   

          Χο = η τετµηµένη του κεντρικού µεσηµβρινού για το ΕΓΣΑ 87,    

                   η οποία είναι ίση µε 0.5 Μm (500000m)  

 

Η επίλυση του δικτύου γίνεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 

Αναφοράς ′87 (ΕΓΣΑ ′87), µε τη Μ.Ε.Τ, µε τη µέθοδο των έµµεσων 

παρατηρήσεων (περίπτωση µεταβολής των συν/νων), ως ελεύθερο µε τις 

ελάχιστες εξωτερικές δεσµεύσεις, θεωρώντας σταθερό ένα σηµείο που 

συνήθως είναι τριγωνοµετρικό σηµείο (βάθρο) της ΓΥΣ που βρίσκεται στην 

ευρύτερη περιοχή και σταθερή τη γωνία διεύθυνσης µιας πλευράς που 

ορίζουν δύο σηµεία του δικτύου, το ένα εκ των οποίων είναι το σταθερό 

σηµείο. 

Η επίλυση γίνεται κάθε χρόνο λαµβάνοντας υπόψη τις µετρήσεις όλων των 

ετών (παλιές και νέες). 

Το δίκτυο επιλύεται οριζοντιογραφικά χρησιµοποιώντας εξισώσεις 

παρατήρησης: 

( )2012311.0 οο Χ−Χ⋅+Κ=Κ
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• αποστάσεων  

• οριζοντίων γωνιών 

ενώ η a-priori αβεβαιότητα που οδηγεί στον υπολογισµό του βάρους κάθε 

µέτρησης του αντίστοιχου µεγέθους προκύπτει από την αξιολόγηση των 

µετρήσεων. Από αυτή την επίλυση προσδιορίζονται οι καρτεσιανές 

συντεταγµένες των σηµείων του (Χ, Υ) στο ΕΓΣΑ 87, οι τυπικές τους 

αποκλίσεις, το a-posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους, οι απόλυτες 

ελλείψεις σφάλµατος των µη σταθερών κορυφών του δικτύου και οι 

σχετικές ελλείψεις σφάλµατος µεταξύ των ζευγών των κορυφών του. 

Τα ορθοµετρικά υψόµετρα Η των κορυφών του δικτύου προκύπτουν µε 

επίλυση υψοµετρικού δικτύου, χρησιµοποιώντας τις ορθοµετρικές 

υψοµετρικές διαφορές που υπολογίζονται µε τη µέθοδο της 

τριγωνοµετρικής υψοµετρίας χρησιµοποιώντας τις µετρούµενες 

κατακόρυφες γωνίες και αποστάσεις. 

 

2.2 Μετρήσεις µε δορυφορικές µεθόδους 

 

Η µέτρηση του ίδιου δικτύου γίνεται χρησιµοποιώντας δέκτες του 

συστήµατος GPS (µονής ή διπλής συχνότητας).  

 

Μετρούνται όλες οι βάσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των σηµείων του 

δικτύου, δεδοµένου ότι δεν είναι απαραίτητη η µεταξύ τους αµοιβαία 

ορατότητα. Οι µετρήσεις γίνονται µε τη µέθοδο του σχετικού στατικού 

εντοπισµού (relative static positioning). Ο χρόνος µέτρησης κάθε βάσης 

είναι της τάξης των 40min δεδοµένου ότι οι αποστάσεις µεταξύ των 

σηµείων κυµαίνονται από λίγες εκατοντάδες µέτρα έως λίγα (1 – 2) 

χιλιόµετρα. 

 

Η επίλυση του δικτύου γίνεται και εδώ στο σύστηµα ΕΓΣΑ ′87, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό που συνοδεύει κάθε φορά τους 

δέκτες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις, θεωρώντας ένα σηµείο 

σταθερό (συνήθως τριγωνοµετρικό σηµείο της ΓΥΣ), το ίδιο που θεωρείται 

σταθερό και στην επίλυση µε τις επίγειες µεθόδους µέτρησης. Από την 

επίλυση προσδιορίζονται αντίστοιχα οι καρτεσιανές συντεταγµένες των 

σηµείων του (Χ, Υ) στο ΕΓΣΑ 87 και τα ορθοµετρικά τους υψόµετρα Η. 

Οπως είναι γνωστό οι µετρήσεις µε το σύστηµα GPS οδηγούν στον 

προσδιορισµό γεωµετρικών υψοµέτρων h. Ο υπολογισµός των 

ορθοµετρικών υψοµέτρων Η κατά την επίλυση γίνεται µε τις παρακάτω 

παραδοχές:  

i) θεωρείται ως τιµή υψοµέτρου της σταθερής κορυφή το 

ορθοµετρικό της υψόµετρο Η και  
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ii) θεωρείται ότι η αποχή Ν του γεωειδούς παραµένει σταθερή σε όλη 

την έκταση του δικτύου, άρα ∆h = ∆Η, ∆Ν=0.  

Υπολογίζονται επίσης οι τυπικές  αποκλίσεις των συν/νων, το aposteriori 

τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους, οι απόλυτες ελλείψεις σφάλµατος των 

µη σταθερών κορυφών και σχετικές ελλείψεις σφάλµατος µεταξύ ζευγών 

των κορυφών του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΠΥΚΝΩΣΗ  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 



 15 

Ιδρύεται υψοµετρικό δίκτυο, ή γίνεται πύκνωση του υπάρχοντος. Το 

δίκτυο αυτό αποτελείται από υψοµετρικές αφετηρίες (Rèpères). 

 

H υλοποίηση και σήµανση των υψοµετρικών αφετηριών γίνεται µε τη 

βοήθεια ειδικών ορειχάλκινων κατασκευών (µπουλόνια) (φωτ. 2) τα οποία 

τοποθετούνται σε επίκαιρες και σταθερές θέσεις της προς αποτύπωση 

περιοχής. Προτιµούνται τα παλαιά δηµόσια κτίρια (εκκλησίες, σχολεία, 

κοινοτικά κτίρια, κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτ.2 Ορειχάλκινη κατασκευή 

(µπουλόνι) για τη σήµανση υψοµετρικής 

αφετηρίας (Rèpèr) 

            Φωτ.3 Παλιρροιόµετρο 

 

Μια αφετηρία µέτρησης των υψοµέτρων αποτελεί η πληροφορία που 

προέρχεται από τριγωνοµετρικό σηµείο που πιθανόν υπάρχει στην ευρύτερη 

περιοχή. Γνωρίζοντας το ορθοµετρικό υψόµετρο Η ενός τριγωνοµετρικού 

σηµείου είναι δυνατό είτε µε τη µέθοδο της τριγωνοµετρικής υψοµετρίας, 

είτε της γεωµετρικής χωροστάθµησης,  να συνδεθεί µε το υψοµετρικό 

δίκτυο. Οταν η περιοχή εργασιών είναι παραθαλάσσια εγκαθίσταται 

παλιρροιόµετρο (φωτ.3), µε τη βοήθεια του οποίου µετρώνται και 

καταγράφονται, τουλάχιστον δύο φορές ηµερησίως σε διαφορετικές ώρες 

(πρωί – απόγευµα) οι ενδείξεις της µέσης στάθµης της θάλασσας, σε όλη τη 

διάρκεια των εργασιών. Υπολογίζεται έτσι η τιµή της µέσης στάθµης της 

θάλασσας (µ.σ.θ), όπως αυτή προκύπτει για τη χρονική διάρκεια των 

εργασιών και στη συνέχεια µε κατάλληλη µεθοδολογία γίνεται η σύνδεση 
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του παλλιριοµέτρου µε το υψοµετρικό δίκτυο και η µεταφορά της τιµής 

αυτής ως αφετηρίας µέτρησης των υψοµέτρων του δικτύου. 

Συνήθως η διαφορά που προκύπτει από τις παραπάνω ανεξάρτητες 

διαδικασίες ορισµού της αφετηρίας µέτρησης των υψοµέτρων είναι της 

τάξης των µερικών εκατοστών, που είναι αναµενόµενη και αποδεκτή. 

Επιλέγεται ως αφετηρία µέτρησης των υψοµέτρων αυτή που προέρχεται από 

το τριγωνοµετρικό σηµείο. 

 

Οι µετρήσεις στο υψοµετρικό δίκτυο γίνονται : 

 

α) Με τη µέθοδο της απλής γεωµετρικής χωροστάθµησης (σε µετάβαση 

& επιστροφή), χρησιµοποιώντας ψηφιακό χωροβάτη, ακρίβειας 1mm/Km 

και τις αντίστοιχες κωδικοποιηµένες σταδίες. 

 

β) Με τη µέθοδο της Ειδικής Τριγωνοµετρικής Υψοµετρίας (ΕΤΥ), 

χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένο γεωδαιτικό σταθµό, απόδοσης 10
cc

 και τα 

αντίστοιχα παρελκόµενα για την εφαρµογή της µεθόδου. 

 

Οι µετρήσεις των υψοµετρικών διαφορών µεταξύ των σηµείων του 

υψοµετρικού δικτύου καταγράφονται σε αντίστοιχα έντυπα (πίνακες 2, 3). 

 

Η επίλυση του υψοµετρικού δικτύου γίνεται µε τη ΜΕΤ, µε τη µέθοδο των 

εµµέσων παρατηρήσεων και προσδιορίζονται τα υψόµετρα των σηµείων 

(Rèpères) ως προς τη µ.σ.θ καθώς και οι τυπικές τους αποκλίσεις.  

Ως a-priori αβεβαιότητες για τις µετρηµένες υψοµετρικές διαφορές 

θεωρούνται αυτές που προέκυψαν από τις µετρήσεις. 

 

Οι υψοµετρικές αφετηρίες αριθµούνται µε συνεχή αρίθµηση ως Ri όπου i =1 

έως ν για όλα τα έτη που διαρκεί η αποτύπωση του οικισµού. 

Συντάσεται τέλος σχέδιο του υψοµετρικού δικτύου σε κλίµακα 1: 2000 ή   

1: 5000 στο οποίο απεικονίζεται η µορφή του δικτύου και οι σχετικές θέσεις 

των κορυφών του. 

 

Τα στοιχεία των µετρήσεων του τριγωνισµού (επίγειου και δορυφορικού) 

και της υψοµετρίας συγκεντρώνονται σε κεντρικό φάκελλο κάθε µέρα, τον 

οποίο διαχειρίζεται ένας από τους υπευθύνους των οµάδων, ώστε να 

µπορούν να γίνουν ενιαία οι επιλύσεις των δικτύων κάθε φάσης αλλά και 

συνολική επίλυση µε τα προηγούµενα έτη. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις πύκνωσης τριγωνοµετρικού ή 

υψοµετρικού δικτύου, αν πρέπει να  διατηρηθούν σταθερές οι συν/νες των 

ήδη υπαρχόντων σηµείων, τότε το δίκτυο µπορεί να επιλυθεί αρχικά 



 17 

συνολικά ως ελεύθερο µε τις ελάχιστες δεσµεύσεις προκειµένου να γίνει ο 

έλεγχος των µετρήσεων και των σφαλµάτων τους και κατόπιν να λυθεί εκ 

νέου θεωρώντας ως σταθερά όλα τα ήδη υπάρχοντα σηµεία και να 

προσδιοριστούν έτσι µόνο οι συντεταγµένες των νέων σηµείων πύκνωσης 

του . 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ 
    ΕΝΤΥΠΟ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗΣ    
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………..     ΟΡΓΑΝΟ …………   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ……………..                    

 

ΑΠΟ   Υψοµετρική Αφετηρία  R ……………. 

         

ΠΡΟΣ Υψοµετρική Αφετηρία R………………… 

   

 

Στάση 

Ανάγνωση στη 

σταδία 

ΟΠΙΣΘΕΝ 

Ανάγνωση στη 

σταδία 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

Μερικές 

Υψοµετρικές 

∆ιαφορές 

    

    

    

    

          

    

    

    

    

    

    

    

    

(ΣΟ)= (ΣΕ) = 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ  ∆ΙΑΦΟΡΑ 

∆Η = (ΣΟ) - (ΣΕ)= 

 

Πίνακας 2. Εντυπο µετρήσεων γεωµετρικής χωροστάθµησης 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ  ΥΨΟΜΕΤΡΙΑΣ 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………..   ΟΡΓΑΝΟ …………    ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ……………..                    

ΑΠΟ    R …………….                      ΠΡΟΣ   R………………… 
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  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ   ΜΗΚΗ 
 

ΑΠΟ 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΘΕΣΗ Ι 

 

ΘΕΣΗ  ΙΙ 
Μέση Τιµή 

Γενικός 

Μ.Ο 

 

 ΜΗΚΟΣ 

∆Η 

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

  

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

 

Πίνακας 3. Εντυπο µετρήσεων Ειδικής Τριγωνοµετρικής Υψοµετρίας 

4. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

+ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ−ΟΠΙΣΘΕΝ=∆Η =Σ∆Η
2

i
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Κάθε οµάδα, αφού έχει αναγνωρίσει την περιοχή αποτύπωσής της, 

πρέπει να εγκαταστήσει µια τουλάχιστον κύρια (ή πρωτεύουσα) όδευση η 

οποία θα είναι εξηρτηµένη από σηµεία του τριγωνοµετρικού δικτύου. Η 

όδευση αυτή µπορεί να είναι ανοικτή πλήρως εξηρτηµένη ή κλειστή 

εξηρτηµένη. 

 

Οι κορυφές της κύριας όδευσης επιλέγονται σε χαρακτηριστικά σηµεία της 

περιοχής (ταράτσες ψηλών κτιρίων, λόφοι, αξονοδιασταυρώσεις δρόµων), 

κατάλληλα για την αποτυπωσή της. Για την υλοποιησή τους 

χρησιµοποιούνται ειδικές ορειχάλκινες σηµάνσεις (φωτ.3). 

 

Φωτ.3  Σήµανση κορυφής κύριας όδευσης 

 

Εκτός, όµως, από την κύρια όδευση κάθε οµάδα πρέπει να ιδρύσει και 

δευτερεύουσες οδεύσεις, οι οποίες είναι συνήθως, ανοικτές πλήρως 

εξηρτηµένες από κορυφές της πρωτεύουσας όδευσης και διατρέχουν την 

περιοχή αποτύπωσης. Η διαδικασία επιλογής της θέσης των κορυφών, είναι 

αντίστοιχη µε αυτή της κύριας όδευσης, ενώ για την σήµανση των κορυφών 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι σήµανσης ανάλογα µε την 

υφή του εδάφους (π.χ. ατσαλόκαρφο, ξύλινο πασαλάκι). Η εγκατάσταση 

των δευτερευουσών οδεύσεων βοηθά σηµαντικά στην απότυπωση των 

λεπτοµερειών της περιοχής.  

Η επιλογή των θέσεων των πολυγωνοµετρικών σηµείων που βρίσκονται 

κοντά στα όρια της περιοχής αποτύπωσης κάθε οµάδας πρέπει να γίνεται 

αφού προηγηθεί συννενόηση της οµάδας µε τις όµµορές της. Ετσι 

αποφεύγεται η τοποθέτηση στάσεων στην ίδια ή γειτονική θέση από 

διαφορετική οµάδα. 

Κάθε οµάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει, αν αυτό βοηθά τις εργασίες 

αποτύπωσης, πολυγωνοµετρικά σηµεία άλλης οµάδας ή πολυγωνοµετρικά 

σηµεία προηγουµένων φάσεων. 

Η επιλογή και τοποθέτηση ″τυφλών″ πολυγωνοµετρικών σηµείων 

ενδείκνυται µόνο σε εξαιρετικά δύσκολα σηµεία της αποτύπωσης όπου το 
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υπάρχον πολυγωνοµετρικό δίκτυο δεν τα καλύπτει και χρειάζεται ιδιαίτερα 

µεγάλη προσοχή στην εξάρτησή τους. 

 

Οι µετρήσεις τόσο στην κύρια όσο και στις δευτερεύουσες οδεύσεις είναι 

προτιµότερο να γίνονται µε τη µέθοδο των τριών τριπόδων, για να 

αποφεύγονται έτσι τα σφάλµατα κέντρωσης και οριζοντίωσης.  

 

Μετρούνται 

 

� Οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες σε δύο περιόδους, σε πρώτη  

    και δεύτερη θέση τηλεσκοπίου 

� Μήκη σε µετάβαση και επιστροφή. 

� Υψη οργάνου και σκόπευσης. 

 

Για τις µετρήσεις χρησιµοποιούνται ολοκληρωµένοι γεωδαιτικοί σταθµοί  

(total station) µε ακρίβεια στις γωνιοµετρήσεις ±20
cc

 και στις αποστάσεις    

± 3mm ± 3ppm. 

  

Ακολουθεί η επεξεργασία των µετρήσεων και ο προσδιορισµός των τελικών 

τιµών των µετρούµενων γωνιών θλάσης και των κατακορύφων γωνιών. 

Προσδιορίζονται επίσης οι τιµές των οριζόντιων µηκών και των αντίστοιχων 

υψοµετρικών διαφορών µεταξύ των κορυφών των οδεύσεων (πίνακας 6). 

Οι οδεύσεις επιλύονται η κάθε µία χωριστά ως ανοικτές ή κλειστές πλήρως 

εξηρτηµένες και υπολογίζονται οι συντεταγµένες Χ, Υ των κορυφών τους. 

Υπολογίζονται, επίσης, τα γωνιακά και γραµµικά σφάλµατα και ελέγχεται 

άν βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια, που ορίζουν οι προδιαγραφές 

(Ν696/74) (Πίνακες 4 , 5). 

 

Οµαλό έδαφος Κεκλιµένο έδαφος 

Κλίµακες 

Πρωτεύουσες δευτερεύουσες Πρωτεύουσες δευτερεύουσες 

1: 200 N1c ⋅  N1.5c ⋅  N2c ⋅  N3c ⋅  

1: 500 N2c ⋅  N3c ⋅  N3c ⋅  N5c ⋅  

1: 1000 N2c ⋅  N5c ⋅  N5c ⋅  N8c ⋅  

Όπου Ν = ο αριθµός των κορυφών της όδευσης. 

 Πίνακας 4. Επιτρεπόµενα όρια γωνιακών σφαλµάτων 

Κλίµακες Οµαλό έδαφος Κεκλιµένο έδαφος 
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Πρωτεύουσες δευτερεύουσες Πρωτεύουσες δευτερεύουσες 

1: 200 

1: 500 
05.0S0.005 +⋅ m 05.0S0.01 +⋅ m 10.0S0.01 +⋅ m 10.0S0.02 +⋅ m 

1: 1000 10.0S0.01 +⋅ m 10.0S0.02 +⋅ m 20.0S0.02 +⋅ m 20.0S0.04 +⋅ m 

S = το ανάπτυγµα της όδευσης σε Km 

 

Πίνακας 5. Επιτρεπόµενα όρια γραµµικών σφαλµάτων 

 

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίστηκαν αφού ελήφθη υπόψη ότι οι µετρήσεις 

γωνιών και µηκών γίνονται µε κλασσικά µηχανικά θεοδόλιχα και 

µετροταινίες αντίστοιχα. Σήµερα οι επιλύσεις των οδεύσεων, 

χρησιµοποιώντας µετρήσεις µε ολοκληρωµένους γεωδαιτικούς σταθµούς, 

δίνουν γωνιακά και γραµµικά σφάλµατα που καλύπτουν κατά πολύ τις 

παραπάνω προδιαγραφές. 

  

Τα υψόµετρα των κορυφών της κύριας και των δευτερευουσών οδεύσεων 

υπολογίζονται µε τη µέθοδο της τριγωνοµετρικής υψοµετρίας (σε 

µετάβαση και επιστροφή) και αφού προηγηθεί η ″υψοµετρική συνόρθωσή″ 

τους. Σε αρκετές περιπτώσεις και όπου αυτό είναι εφικτό προσδιορίζονται 

και µε γεωµετρική χωροστάθµηση από τις πιό κοντινές υψοµετρικές 

αφετηρίες για επιπλέον έλεγχο. 

 

Οι κορυφές της κύριας όδευσης ακολουθούν συνεχή αρίθµηση, της µορφής 

Κi όπου i = 1  έως ν, για όλα τα έτη που διαρκεί η αποτύπωση του οικισµού.  

Η αντίστοιχη αρίθµηση των κορυφών της δευτερεύουσας όδευσης και των 

τυφλών στάσεων γίνεται για κάθε οµάδα και έχει τη µορφή ∆jk , όπου ο 

δείκτης j αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθµό της οµάδας που εργάζεται στην 

περιοχή και ο δείκτης k  τον αύξοντα αριθµό της στάσης (από 1 έως ν). 

  

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας συντάσσεται σχέδιο του 

πολυγωνοµετρικού δικτύου (κλίµακα 1:2000, ή 1:5000), καθώς και πίνακας 

(αρχείο Η/Υ) µε τις συντεταγµένες των κορυφών των οδεύσεων (Χ, Υ, Η). 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  EΠΙΛΥΣΗΣ  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ  Ο∆ΕΥΣΗΣ 
 

ΑΠΟ 

 

      ΠΡΟΣ 

Ζ 

(Κατακόρυ

φη γωνία) 

D 

Kεκλιµµένο 

Μήκος 

Υψος 

Οργάν. 

Υψος 

Σκόπε 

υσης 

S 

Οριζόντιο 

Μήκος 
∆Η 

S 

µέσο 

∆Η 

µέσο 
Η 

     

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

        

       

  

 

 

Πίνακας 6. Επίλυση υψοµετρικής όδευσης 

 

 

5. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
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Η αποτύπωση της περιοχής αρχίζει µε την αναγνώρισή της και τη 

σύνταξη αυτοσχεδίων υπαίθρου (σκαριφήµατα). 

 

Η κλίµακα στην οποία παράγεται – εκτυπώνεται το τελικό σχέδιο είναι 

συνήθως η 1: 1000, που είναι η κλίµακα σύνταξης διαγραµµάτων για 

Πολεοδοµικές Εφαρµογές. Επειδή το τοπογραφικό διάγραµµα σχεδιάζεται – 

αποδίδεται ψηφιακά µπορεί και πρέπει να περιλαµβάνει γεωµετρικές 

πληροφορίες που πιθανόν υπερβαίνουν τις ανάγκες της κλίµακας 1: 1000. Η 

ψηφιακή απόδοση δίνει τη δυνατότητα  εκτύπωσης και παρουσίασης όλου 

του διαγράµµατος ή τµήµατός του σε οποιαδήποτε κλίµακα. Είναι πια 

φανερό ότι τα όργανα και οι µέθοδοι µέτρησης που σήµερα 

χρησιµοποιούνται καλύπτουν τις ανάγκες ακρίβειας και µεγαλύτερων 

κλιµάκων, όπως η 1: 500 ή 1: 200, εφόσον βέβαια λαµβάνεται υπόψη η 

πυκνότητα λήψης των σηµείων λεπτοµερειών.  

 

Για κάθε κορυφή όδευσης συντάσσεται σκαρίφηµα στο οποίο πρέπει να 

περιέχονται όλες εκείνες οι πληροφορίες - λεπτοµέρειες που πρέπει να 

εµφανιστούν στην κλίµακα αποτύπωσης. Η σχεδίαση του σκαριφήµατος 

απαιτεί ορθή αντίληψη του χώρου, άρα συνεχές περπάτηµα και γνωριµία µε 

την περιοχή. 

 

Στο σκαρίφηµα αυτό πρέπει να εµφανίζονται: οι θέσεις των οικοδοµικών 

και ρυµοτοµικών γραµµών, τα όρια των ιδιοκτησιών, οι οριογραµµές των 

δρόµων, οι θέσεις των στύλων τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) και µεταφοράς 

ενέργειας (∆ΕΗ) λεπτοµέρειες των κτιρίων (σκάλες, βεράντες, περίφραξη), 

πηγάδια, µύλοι, πρανή, ξερολιθιές, αλώνια, κ.α. 

 

Αφού συνταχθεί το σκαρίφηµα ή παράλληλα µε αυτό, αρχίζει η αποτύπωση 

από κάθε κορυφή του πολυγωνοµετρικού δικτύου. Κάθε οµάδα θα πρέπει σε 

συννενόηση µε την ή τις γειτονικές της οµάδες να ορίσει τα σηµεία που θα 

αποτυπωθούν από κοινού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ένωση των 

επιµέρους σχεδίων για την δηµιουργία του τελικού σχεδίου ολόκληρης της 

περιοχής. 

 

Για την πιό αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη αποτύπωση θα πρέπει η 

κατανοµή των σηµείων να είναι οµοιόµορφη. Παρακάτω αναλύονται µερικά 

από τα πιό χαρακτηριστικά σηµεία που πρέπει να προσέχονται κατά τη 

διάρκεια της αποτύπωσης. 

� Για την αποτύπωση ενός µανδρότοιχου θά πρέπει όλα τα σηµεία που τον 

ορίζουν να λαµβάνονται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά (µετρώντας 

παράλληλα και το πλάτος του µανδρότοιχου) και αν πρόκειται και για 
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υψοµετρικά σηµεία πρέπει να λαµβάνονται είτε πάνω στον µανδρότοιχο 

(οπότε αφαιρείται το ύψος του µανδρότοιχου) είτε κάτω στο φυσικό έδαφος 

(που είναι προτιµότερο). 

 

� Για την αποτύπωση µιας ξερολιθιάς (φυσικός µανδρότοιχος) θα πρέπει να 

συµφωνηθεί από την οµάδα σε ποιά πλευρά της θα µετρούνται τα σηµεία 

που την ορίζουν ή αυτό να φαίνεται καθαρά στο αυτοσχέδιο, κυρίως όταν η 

ξερολιθιά είναι ταυτόχρονα οριογραµµή δρόµου ή όριο ιδιοκτησίας, καθώς 

και το σηµείο που θα λαµβάνεται το υψόµετρο (πάνω ή κάτω). 

 

� Για την αποτύπωση ενός δρόµου θα πρέπει να λαµβάνονται σηµεία στην 

αριστερή και δεξιά οριογραµµή, έτσι ώστε να ορίζεται απόλυτα η µορφή του 

(καµπύλες) και στον αξονά του σε διαµορφωµένους δρόµους. 

 

� Για την αποτύπωση ενός κτιρίου πρέπει να µετρούνται τα σηµεία που 

ορίζουν το περίγραµµα του και ξεχωριστά τα σηµεία που ορίζουν τις 

βεράντες, αν υπάρχουν. Αν υπάρχει σκάλα έξω από το περίγραµµα του 

κτιρίου θα πρέπει να αποτυπωθεί. 

 

� Για την αποτύπωση µιας κυκλικής κατασκευής (π.χ. αλωνιού) ανάλογα 

µε το µεγεθός της θα πρέπει να µετρούνται είτε το κέντρο και η ακτίνα της, 

είτε τρία τουλάχιστον σηµεία στην περιφέρειά της. 

 

� Για την αποτύπωση ενός πηγαδιού αν αυτό είναι µικρό σε µέγεθος θα 

µετράται ένα σηµείο στο κέντρο για να ορίζεται η θέση του. Αν είναι 

µεγαλύτερο θα πρέπει να λαµβάνονται τρία τουλάχιστον σηµεία για να 

ορίζεται η µορφή του. 

 

� Αν στην περιοχή αποτύπωσης υπάρχει συστάδα δένδρων (αµπέλια, ελιές, 

οπωροφώρα κ.α.) δεν αποτυπώνεται καθένα ξεχωριστά αλλά  σηµεία τα 

οποία περικλείουν την περιοχή που αυτά καλύπτουν και τοποθετείται στην 

αντίστοιχη θέση ο κατάλληλος συµβολισµός. Αν υπάρχει κάποιο 

µεµονωµένο και µεγάλου µεγέθους δένδρο πρέπει να αποτυπώνεται 

σηµειακά. 

 

� Για την αποτύπωση ενός πρανούς πρέπει να λαµβάνονται σηµεία στο πόδι 

και φρύδι του και να αναγράφονται και στις δύο θέσεις τα υψόµετρα των 

σηµείων. 

 

 Η αποτύπωση γίνεται µε τη µέθοδο των τοποσταθερών. Ο γεωδαιτικός 

σταθµός (Τotal Station) τοποθετείται στη στάση αποτύπωσης και 

προσανατολίζεται κατά κανόνα στην προηγούµενη στάση της πολυγωνικής 
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όδευσης και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άλλο σηµείο µε γνωστές 

συντεταγµένες (Χ, Υ, Η). 

 

Μετρούνται τα εξής στοιχεία : 

 

- Η γωνία προσανατολισµού (µηδενισµός). Συνήθως τίθεται η ένδειξη 

µηδέν). 

- Το ύψος οργάνου 

και για κάθε ταχυµετρικό σηµείο: 

- H oριζόντια γωνία 

- H κατακόρυφη γωνία 

- Το κεκλιµµένo ή οριζόντιo µήκος. 

- Το υψος σκόπευσης του στόχου (κατάφωτου). 

 

Η χρήση του γεωδαιτικού σταθµού µε την ενσωµατωµένη καταγραφική 

µονάδα απλοποιεί τις εργασίες υπαίθρου µειώνοντας τον αριθµό των µελών 

του συνεργείου και το χρόνο παραµονής στο ύπαιθρο, ενώ παράλληλα 

συντοµεύει τις εργασίες γραφείου (υπολογισµούς) και αποφεύγονται τα 

χονδροειδή σφάλµατα ανάγνωσης και καταγραφής. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε µεταξύ των στάσεων αποτύπωσης να 

µην υπάρχουν µικρές κενές περιοχές (τρύπες). Αυτό κατ’ αρχήν 

επιτυγχάνεται τόσο µε τον έλεγχο των αυτοσχεδίων των στάσεων όσο και µε 

τη συννενόηση των συνεργείων αποτύπωσης. 

 

Ακόµη κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης δεν πρέπει να υπάρχουν σηµεία 

µε τον ίδιο κωδικό (α/α), γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει σύγχιση κατά 

την διάρκεια της απόδοσης του σχεδίου, γι’ αυτό απαιτείται συνεχής 

συννενόηση µεταξύ των συνεργείων µέτρησης. 

 

Μετά το τέλος των µετρήσεων ακολουθούν οι απαραίτητοι υπολογισµοί, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλα προγράµµατα Η/Υ. 

 Υπολογίζονται έτσι για κάθε ταχυµετρικό σηµείο της αποτύπωσης τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδοση του σχεδίου, δηλαδή οι 

καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ) και τα ορθοµετρικά υψόµετρα Η, ώστε 

µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού (ραπορτάρισµα) να εισαχθούν σε 

περιβάλλον σχεδιαστικού πακέτου και να γίνει η απόδοση του σχεδίου. 

 

 

 

6. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ. 
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6.1 Aπόδοση στο χαρτί 
 

Για την απόδοση του σχεδίου πρέπει κάθε οµάδα να σχεδιάσει στο χαρτί 

αρχικά και να αριθµήσει τον κάνναβο. Στη συνέχεια πρέπει να 

τοποθετηθούν στο σχέδιο οι στάσεις αποτύπωσης (κορυφές 

πολυγωνοµετρίας). Η εργασία αυτή είναι κρίσιµη και πρέπει να γίνεται µε 

µεγάλη προσοχή. 

Η ″εισαγωγή″ των σηµείων λεπτοµερειών γίνεται χρησιµοποιώντας τις 

καρτεσιανές συντεταγµένες Χ, Υ κάθε σηµείου. Αποδίδονται τµήµατα της 

αποτύπωσης έτσι ώστε να εµφανίζονται σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία της περιοχής αποτύπωσης. Για την απόδοση του σχεδίου 

χρησιµοποιούνται οι συµβολισµοί της Ε.Π.Α. (Επιχείρηση Πολεοδοµική 

Ανασυγκρότηση) που δίνονται στον Πίνακα 7. 

Εκτός, όµως, από την οριζοντιογραφική αποτύπωση θα πρέπει παράλληλα 

το σχέδιο να έχει και την υψοµετρική πληροφορία. Ετσι πρέπει να 

αναγράφονται υψόµετρα: 

� Στους δρόµους που διατρέχουν την περιοχή αποτύπωσης. Λαµβάνονται 

υψόµετρα µε πυκνότητα περίπου 15 - 20 m, ανάλογα βέβαια και µε την 

κλίση των δρόµων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.  Απόσπασµα σχεδίου. 
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	 Στις γωνίες των οικοπέδων, στα χαρακτηριστικά σηµεία αλλαγής 

ιδιοκτησιών ή αλλαγής της µορφής των ορίων τους, καθώς και σε άλλα 

σηµεία αυτών (σχήµα 1) 
 

Η αναγραφή της τιµής του υψοµέτρου κάθε σηµείου γίνεται έτσι ώστε η 

τελεία που χωρίζει το ακέραιο από το δεκαδικό µέρος της τιµής του να 

βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο µέτρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Συµβολισµοί (ΕΠΑ) 

Ερείπιο

Ακτογραµµή

Στύλος  φωτισµού

Κτίσµα υπό κατασκευή

∆ένδρο (Γενικά)

Φοίνικας

Ελιά

1/Ε

1/Κ

1/Π

Υψόµετρο  σηµείου

Κτίσµα µονώροφο µε σκεπή από ελενίτ

Κτίσµα µονώροφο κεραµοσκεπές

Πολυγωνοµετρικό σηµείο

Ξερολιθιά

Μανδρότοιχος

Στύλος  ΟΤΕ

Στύλος  ∆ΕΗ

Υψοµετρική  αφετηρία

Τριγωνοµετρικό σηµείο

Κτίσµα µονώροφο πλακοσκεπές

Βεράντα µη στεγασµένη

Βεράντα στεγασµένη

Φυσικό πρανές

Χωµατόδροµος

Συρµατόπλεγµα

Φρεάτιο

Αµπέλι

ΕΡΕΙΠΙΟ

Πεύκο

Βράχια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τεχνητό πρανές

Πηγάδι
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Αν η περιοχή αποτύπωσης είναι ελεύθερη κατασκευών και µε έντονο 

ανάγλυφο τότε σχεδιάζονται και υψοµετρικές καµπύλες µε ισοδιάσταση 

που επιλέγεται ανάλογα µε τις κλίσεις. Σ' αυτή την περίπτωση τα σηµεία 

επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν καλλίτερα τη µορφή του 

εδάφους. 

Το σχέδιο στο χαρτί , που θα παραδοθεί από κάθε οµάδα, θα πρέπει να είναι 

ευκρινές, η γενική απόδοση να γίνεται µε χρήση µoλυβιού, να σηµειώνονται 

σε αυτό µε κόκκινο χρώµα και µε κατάλληλο σύµβολο τα τριγωνοµετρικά 

σηµεία και οι κορυφές των οδεύσεων, µε µπλέ χρώµα οι θέσεις των 

πηγαδιών και η ακτογραµµή, µε µαύρο χρώµα οι θέσεις των στύλων ΟΤΕ 

και ∆ΕΗ, µε πράσινο χρώµα τα δένδρα και η βλάστηση εν γένει και να έχει 

συνταχθεί το κατάλληλο υπόµνηµα. 

 

6.2 Απόδοση µε τη χρήση σχεδιαστικού προγράµµατος  CAD 

 

Για την απόδοση του σχεδίου µε σχεδιαστικό πρόγραµµα CAD, γίνεται  

″εισαγωγή″ των σηµείων της αποτύπωσης µε τη χρήση κατάλληλου 

προγράµµατος (Raport)  και απόδοση από τα αυτοσχέδια υπαίθρου (κροκί), 

στον Η/Υ. 
 

LAYERS ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

0 White  

Akti Blue Ακτογραµµή (continous) 

C- Shbd White Κάναβος 

Dendra Green ∆ένδρα (5m) 

Dromos Yellow ∆ρόµοι – Μονοπάτια (dashed  0.01) 

Kolones White 
Κολόνες ∆ΕΗ τύπος 2, ΟΤΕ  τύπος 1 

(Πραγµατικό Ύψος  5m) 

Mandra Yellow 
Μανδρότοιχοι 

Ξερολιθιές (ltscale 0.5ή 50), offset 0.2 

Συρµατόπλεγµα (ltscale 20) 

Orio 12 
Οριο Ιδιοκτησίας στο  Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα 

Οριο οικοδοµικού τετραγώνου στο  Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα 

Pigadi 170 Πηγάδια, φρεάτια 

Shmeio   

Shmeio_code Yellow Κωδικός  σηµείου 

Shmeio_point Cyan Σηµείο 

Shmeio_Z Magenta Υψόµετρο  Σηµείο 

Spiti 10 Κατοικίες 

Staseis Red 
Πολυγωνοµετρικά  Σηµεία 

Τριγωνοµετρικά, Repers 

Text Magenta Κείµενα 

Ver Cyan 
Βεράντες  - Μπαλκόνια – Σκαλοπάτια – παρτέρια 

Ανοικτές βεράντες (οι εσωτερικές γραµµές Dashed 0.01) 

 

Πίνακας 8.  Βασικά φύλλα (layers) ψηφιακής σχεδίασης. 
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∆ηµιουργούνται κατάλληλα σχεδιαστικά φύλλα (layers) διαφορετικού 

χρώµατος και γραµµογραφίας ανάλογα µε την ποιότητα των στοιχείων που 

θα περιλαµβάνει το καθένα. Τα βασικά φύλλα που χρησιµοποιούνται 

παρουσιάζονται στον πίνακα 8. 

Για την απόδοση (συµβολισµοί, υψόµετρα, κ.λ.π) ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 6.1. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε όµοια στοιχεία αποτύπωσης να 

αποδίδονται στο ίδιο και σωστό επίπεδο σχεδίασης (Layer) µε τον 

κατάλληλο χρωµατισµό και τον αντίστοιχο τύπο γραµµής. 
 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

 

Οταν ολοκληρωθεί η απόδοση, κάθε οµάδα µαζί µε τους υπευθύνους της, 

ελέγχει την περιοχή που αποτύπωσε. ∆ηλαδή, πρέπει να ελεχθεί αν το 

τελικά παραγόµενο σχέδιο συµφωνεί µε την πραγµατική κατάσταση. Αυτό 

γίνεται αφού προηγουµένως το παραγώµενο τοπογραφικό διάγραµµα 

εκτυπωθεί, συνήθως σε κλίµακα 1: 500. Περπατώντας προσεκτικά όλη την 

περιοχή που αποτυπώθηκε µε το σχέδιο αυτό, προσέχοντας κάθε 

λεπτοµέρεια, γίνονται επιτόπου οι απαραίτητες επιβεβαιώσεις, διορθώσεις 

και συµπληρώσεις µε απλές τοποµετρήσεις (χρήση µετροταινίας).  

 

Αν οι διορθώσεις - συµπληρώσεις επιβάλλουν τη χρήση γεωδαιτικών 

οργάνων, τότε συνεργεία από κάθε οµάδα αναλαµβάνουν την 

πραγµατοποίηση των απαραίτητων µετρήσεων για την ορθή συµπλήρωση 

του τοπογραφικού διαγράµµατος. Κατόπιν ο έλεγχος επαναλαµβάνεται,  αν 

χρειάζεται, για να διαπιστωθεί η ορθότητα και η πληρότητα του 

τοπογραφικού διαγράµµατος. 
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8. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

Ύστερα από την ολοκλήρωση του τοπογραφικού διαγράµµατος η 

περιοχή που αποτυπώθηκε χωρίζεται σε οικοδοµικά τετράγωνα όπως αυτά 

ορίζονται γεωµετρικά από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, έτσι 

ώστε να µην προκύπτει πολύ µεγάλος αριθµός ιδοκτησιών (>100) σε κάθε 

ένα από τα οικοδοµικά τετράγωνα. Ο χωρισµός της περιοχής σε οικοδοµικά 

τετράγωνα (Ο.Τ) γίνεται προκειµένου να είναι πιο εύκολη η διαχείρηση των 

κτηµατογραφικών πινάκων και η εύρεση – αναγνώριση κάθε ιδιοκτησίας 

στο κτηµατογραφικό διάγραµµα.  

Τα οικοδοµικά τετράγωνα ακολουθούν ενιαία συνεχή αρίθµηση της µορφής 

Ο.Τ.i όπου i = 1 έως ν για όλα τα έτη που διαρκεί η αποτύπωση του 

οικισµού. 

 

Κάθε οµάδα, αφού χωριστεί η περιοχή που αποτυπώθηκε σε οικοδοµικά 

τετράγωνα, θα πρέπει να κάνει την κτηµατογράφησή της. Με τη βοήθεια 

κάποιων ανθρώπων που γνωρίζουν τις ιδιοκτησίες στην περιοχή πρέπει να 

συντάξει το κτηµατογραφικό διάγραµµα και τους κτηµατογραφικούς 

πίνακες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.  Απόσπασµα κτηµατογραφικού διαγράµµατος. 
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Στο κτηµατογραφικό διάγραµµα (σχήµα 2) πρέπει να οριστούν τα όρια κάθε 

ιδιοκτησίας και σε κάθε µία από αυτές να αντιστοιχεί ένας κωδικός δηλαδή 

ο κτηµατογραφικός αριθµός (π.χ. Ο.Τ 02 –56, η ιδοκτησία ανήκει στο 

οικοδοµικό τετράγωνο 02 και έχει αύξοντα αριθµό 56). 

 

Συντάσσονται δύο κτηµατογραφικοί πίνακες φεροµένων ιδιοκτητών, τύπου 

Α και τύπου Β. 

Στον κτηµατογραφικό πίνακα τύπου Α, ο οποίος συντάσσεται για κάθε 

οικοδοµικό τετράγωνο ξεχωριστά, αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

- α/α ιδιοκτησίας  

- ονοµατεπώνυµο ιδιοκτήτη 

- ποσοστό συνιδιοκτησίας (%) 

- διεύθυνση ιδιοκτήτη  

- Χρήση γής  

- Χαρακτηρισµός κτίσµατος (αν υπάρχει) 

- Εµβαδό ιδιοκτησίας (m2)  

οπως φαίνεται και στο υπόδειγµα (Πίνακας 9) 

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  01 

Α / Α Ονοµατεπώνυµο 

 

% 

 

∆ιεύθυνση 

Ιδιοκτήτη 
Χαρακτηρισµός 

ακινήτου 

Χρήσεις  Γής 
Εµβαδόν 

(m
2
) 

1 Χατζησταύρου       Σταύρος 100 Οινούσσες 2 / Κ Κατοικία - Μαγαζί 154 

2 Μύγιας                 ∆ηµήτριος 100 Οινούσσες 1 / Ε Κατοικία 97 

3 Χατζησταύρου 100 Οινούσσες 1 / Π Κατοικία 41 

4 Γιαννακής             Στέργιος 100 Οινούσσες 1 / Κ Αγρός - Αποθήκη 34 

5 Χαλκιάς                Στέφανος 100 Οινούσσες  Αγρός 518 

6 Σχοινίτης              Ανάργυρος 100 Αθήνα 1 / Κ Κατοικία-Οικόπεδο 619 

7 Σταµούλης            Νικόλαος 100 Αθήνα 2 / Κ Κατοικία 453 

8 Μεταξάς                ∆ηµήτριος 100 Οινούσσες 1 / Ε Αγρός- Αποθήκη 452 

9 Ταγκούλης            Σάββας 100 Οινούσσες 1 / Κ , 1 / Κ Κατοικία 429 

10 Σαµονά                 Μαρίτσα 100 Οινούσσες 1 / Π , 2 / Κ Αγρός - Κατοικία 172 

11 Μεταξάς                ∆ηµήτριος 100 Οινούσσες 2 / Κ , 1 / Ε ,1/Π Κατοικία 85 

12 Α Μεταξά                  Καλλιόπη 50 Οινούσσες  Αγρός 877 

12 Β Μεταξάς                ∆ηµήτριος 50 Οινούσσες    

 

Πίνακας 9.  Απόσπασµα κτηµατογραφικού πίνακα τύπου Α. 

 

                        όπου : 1/Π = Κτίσµα µονόροφο πλακοσκεπές 

                                   1/Κ  = Κτίσµα µονόροφο κεραµοσκεπές 

                                   1/Ε  = Κτίσµα µονόροφο από ελλενίτ. 

 

Τα εµβαδά των ιδιοκτησιών υπολογίζονται µε αναλυτική διαδικασία 

ψηφιακά (µε ακρίβεια αυτή της αποτύπωσης), χρησιµοποιώντας το 
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παραγόµενο κτηµατογραφικό διάγραµµα (από τις συν/νες των ορίων κάθε 

ιδιοκτησίας). 

 

Στον κτηµατογραφικό πίνακα τύπου Β (αλφαβητικός) αναγράφονται τα εξής 

στοιχεία: 

 

- Επώνυµο ιδιοκτήτη 

- Ονοµα  ιδιοκτήτη 

- α/α ιδιοκτησίας  

οπως φαίνεται και στο υπόδειγµα (Πίνακας 10) 
 

Επώνυµο Ονοµα Α /Α 

Αβελιώδης ∆ηµοσθένης 01 – 38 

Αγγελάκος Ευάγγελος 04 – 04 

Αλεξοπούλου Ελισάβετ 02 – 54 

Ανδρεάδης  03 – 42 

Ανθιµιάδης ∆ιαµαντής 02 – 47 

Ανθιµιάδου Ευγενία 03 – 33 Β 

Βαποράκης Εµµανουήλ 02 – 66 Β 

Βαποράκη Μαριάνθη 02 – 66 Α 

Βαποράκης Νικόλαος 02 – 66 Γ 

Βεκρή Καλλιόπη 01 – 15 Α 

Βεκρής Ηλίας 01 – 15 Β 

Βογιατζής Γεώργιος 02 – 27 

Βογιατζής Στέφανος 01 – 24 

Γιαννάκη Μαρία 01 – 61 

Γιαννάκης Ιωάννης 02 – 83 

 

Πίνακας 10.  Απόσπασµα κτηµατογραφικού πίνακα τύπου Β. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι πίνακες αυτοί είναι φεροµένων ιδιοκτητών 

και όχι τελικοί κτηµατογραφικοί πίνακες, επειδή δε γίνεται έλεγχος των 

τίτλων των ιδιοκτησιών. Ο έλεγχος των τίτλων δεν είναι εργασία που 

εµπίπτει στο αντικείµενο των Μ.Γ.Α ΙΙ. Οι πίνακες όµως αυτοί αποτελούν 

µια µεγάλη και αρκετά σωστή βάση δεδοµένων, που θα βοηθήσει πολύ στην 

ένταξη της συγκεκριµένης περιοχής στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, αφού 

περιέχουν ορθές ποιοτικές και γεωµετρικές πληροφορίες. 
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9. ΣΥΝΘΕΣΗ  -  ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των παραγοµένων τοπογραφικών 

διαγραµµάτων από κάθε οµάδα, ακολουθεί η ψηφιακή ένωσή τους, ώστε να 

αποτελέσουν ένα ενιαίο ψηφιακό προιόν το οποίο και θα παραδοθεί στον 

συνεργαζόµενο Ο.Τ.Α (π.χ ∆ήµος). 

Παράλληλα γίνεται και ο τελικός έλεγχος ορθότητας, κυρίως στα σηµεία 

που αποτελούν το όριο κάθε οµάδας και είναι κοινά µε την αποτύπωση της 

όµορης οµάδας. 

 

10. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα στοιχεία που αφορούν στις µετρήσεις των δικτύων (τριγωνοµετρικού, 

υψοµετρικού) είναι κοινά για όλες τις οµάδες και παραδίδονται στο τέλος 

κάθε µέρας εργασίας σε έναν από τους υπευθύνους, ο οποίος έχει οριστεί 

και έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων των στοιχείων για κάθε έτος 

(φάση). 

 

Κάθε οµάδα πρέπει στο τέλος της εργασίας να παραδώσει : 

 

� Tο τελικό τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα  ψηφιακά σε 

δισκέτα Η/Υ. 

 

� Φάκελλο µε τα στοιχεία της πολυγωνοµετρίας (Μετρήσεις, Υπολογισµοί, 

Πίνακα συντεταγµένων). 

  

� Φάκελλο µε τα στοιχεία της αποτύπωσης. Για κάθε στάση αποτύπωσης 

θα πρέπει να παραδοθούν: Τα αυτοσχέδια υπαίθρου, οι µετρήσεις, οι 

υπολογισµοί καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

 


 Φάκελλο µε τα στοιχεία της κτηµατογράφησης (κτηµατογραφικοί χάρτες, 

κτηµατογραφικοί πίνακες). 

 

� Φάκελλο µε τις ασκήσεις επίλυσης οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού 

δικτύου µε τη µέθοδο Μ.Ε.Τ από κάθε  υποοµάδα εργασίας. 

 

11. ΑΛΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Ανάλογα  µε τη χρονική πρόοδο των εργασιών και τις καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν κάθε φορά αλλά και την µορφολογία της περιοχής που 

αποτυπώνεται µπορούν να γίνουν συµπληρωµατικά οι παρακάτω εργασίες 
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µε την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των οµάδων που  συµµετέχουν στις 

ασκήσεις. 

 

11.1 Βυθοµετρήσεις  
 

Γίνονται βυθοµετρήσεις µιας θαλάσσιας ζώνης που βρίσκεται κοντά 

στην περιοχή αποτύπωσης µε σκοπό να σχεδιαστούν καµπύλες ίσου 

βάθους (ισοβαθείς) στο τελικό σχέδιο και να προκύψει η µορφολογία του 

πυθµένα της θάλασσας προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για έργα 

κατασκευής λιµανιού, προβλήτας κ.α. 

 

Οι βυθοµετρήσεις γίνονται µε σκαντάγιο ή ηλεκτρονικό βυθόµετρο που 

τοποθετείται σε σκάφος το οποίο παραχωρείται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

 

Οι καρτεσιανές συντεταγµένες Χ, Υ για κάθε σηµείο προκύπτουν 

σκοπεύοντας το πρίσµα που τοποθετείται στην πλώρη ή στην πρύµνη του 

σκάφους ώστε να υλοποιείται η οριζοντιογραφική θέση του σηµείου στον 

πυθµένα και µετράται ως ταχυµετρικό σηµείο µε τη βοήθεια γεωδαιτικού 

σταθµού που βρίσκεται τοποθετηµένος σε κορυφή του πολυγωνοµετρικού 

δικτύου  στην παραλία, ενώ το υψόµετρο (βάθος) Η προκύπτει είτε µε τη 

βοήθεια µετροταινίας που προσαρµόζεται στο σκαντάγιο είτε ψηφιακά µε τη 

χρήση του βυθοµέτρου. 

 

11.2 Αστρονοµικές παρτηρήσεις  

 

Γίνονται παρατηρήσεις του Πολικού Αστέρα (α Ursa Minoris) 

προκειµένου να προσδιοριστεί το αστρονοµικό αζιµούθιο µιας διεύθυνσης 

η οποία ορίζεται από δύο σηµεία του τριγωνοµετρικού ή του 

πολυγωνοµετρικού δικτύου που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.  

 

Αναλύεται ο τρόπος αναγνώρισης του Πολικού Αστέρα στον νυχτερινό 

ουρανό, η διαδικασία µέτρησης  και υπολογισµού του αστρονοµικού 

αζιµουθίου αλλά και η χρησιµότητα της διαδικασίας. 

 

Κάθε φοιτητής – φοιτήτρια εκτελεί 5 – 10 σκοπεύσεις στον Πολικό Αστέρα. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται: 

� µε το σύστηµα γεωδαιτικού σταθµού + δέκτη του συστήµατος GPS 

ειδικό για αστρονοµικές παρατηρήσεις, όπου χρησιµοποιείται 

γεωδαιτικός σταθµός υψηλής ακρίβειας ±1
cc

 για τις γωνίες και 

απόδοσης 0.1
cc

, ενώ γίνεται καταγραφή χρόνου µε ακρίβεια  

±0.001sec. 
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 Μετρούνται η οριζόντια γωνία και ο χρόνος UTC τη στιγµή της κάθε 

παρατήρησης. Ο υπολογισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου γίνεται 

µε τη µέθοδο της ωριαίας γωνίας. 

� µε γεωδαιτικό σταθµό ακρίβειας γωνιοµετρήσεων ±1
″
 = ±3

cc
 µε 

δυνατότητα µέτρησης χρόνου µε ακρίβεια ±1sec - ±1sec. 

 

11.3 Μετρήσεις όδευσης και ταχυµετρίας µε το σύστηµα GPS 

  

i) Γίνεται µέτρηση µιας ή περισσοτέρων οδεύσεων µε το σύστηµα GPS. 

Η µέτρηση γίνεται συνήθως µε τη µέθοδο του ηµικινηµατικού εντοπισµού 

(Stop and Go Kinematic). Στη µέθοδο αυτή ο δέκτης αναφοράς (Base η 

Reference) παραµένει σταθερός µέχρι το πέρας της εργασίας, ενώ ο κινητός 

δέκτης (Rover) επισκέπτεται τις κορυφές της όδευσης και παραµένει σε 

κάθε µια για χρόνο µερικών δευτερολέπτων (π.χ 10sec) προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι  συντεταγµένες της. Κατά τη διάρκεια της µετακίνησης ο 

κινούµενος δέκτης (Rover) δεν πρέπει να χάσει ούτε µια στιγµή τους 

δορυφόρους τους οποίους παρακολουθεί, οι οποίοι πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 4 και οι ίδιοι κάθε στιγµή µε αυτούς που παρακολουθεί ο 

δέκτης αναφοράς (Reference). Για το λόγο αυτό επιλέγονται οδεύσεις των 

οποίων οι κορυφές είναι εύκολα προσβάσιµες και δεν υπάρχει κανένα 

εµπόδιο (σπίτια, δένδρα) κατά µήκος της διαδροµής. 

Τέλος γίνεται στο γραφείο ο υπολογισµός των συντεταγµένων των κορυφών 

των οδεύσεων και της αντίστοιχης αβεβαιότητας.  

   

ii) Γίνεται µέτρηση ταχυµετρικών σηµείων µε τη µέθοδο του 

ηµικινηµατικού εντοπισµού (Stop and Go Kinematic). Ο προσδιορισµός των 

συντετγµένων γίνεται είτε σε πραγµατικό χρόνο (Real Time), είτε µε εκ των 

υστέρων υπολογισµούς (Post prossecing). Επιλέγεται αντίστοιχα ένα τµήµα 

της περιοχής αποτύπωσης το οποίο δεν περιλαµβάνει έντονη βλάστηση ή 

πολλά σπίτια τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα στην επαφή δορυφόρου – 

δέκτη.  

Οι συντεταγµένες των σηµείων αν γίνεται ο προσδιορισµός σε πραγµατικό 

χρόνο, υπολογίζονται στο ύπαιθρο τη στιγµή της µέτρησης. Ο χρόνος που 

χρειάζεται για τον προσδιορισµό της θέσης ενός σηµείου είναι µερικά 

δευτερόλεπτα (≈ 10sec). Τα σηµεία αυτά ραπορτάρονται και αποδίδονται 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα και αποτελούν µέρος της αποτύπωσης. 

 

12. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

 

 Κάθε οµάδα θα πρέπει να έχει µαζί της τα βιβλία που έχουν σχέση µε το 

αντικείµενο της Γεωδαισίας και που θα χρησιµοποιηθούν στη διάρκεια των 

Ασκήσεων δηλαδή: 
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 1. Εισαγωγή στη Γεωδαισία (1
ο
  εξ.) 

           2. Oργανα και µέθοδοι (3
ο
  εξ.) 

          3. Υψοµετρία (3
ο
  εξ.) 

          4. Πύκνωση γεωδαιτικών δικτύων οριζοντίου ελέγχου  

             – Πολυγωνοµετρία – Αποτυπώσεις (4
ο
  εξ.) 

          5. Εφαρµοσµένα Θέµατα Γεωδαισίας (6
ο
  εξ.) 

          6. Θεωρία Σφαλµάτων & συνορθώσεις Ι (5
ο
  εξ.) 

         7. Οποιοδήποτε άλλο βοήθηµα κρίνεται ότι είναι χρήσιµο. 

 

 Κάθε οµάδα θα πρέπει επίσης να έχει µαζί της: 

 

     � ΓΡΑΦΙΚΑ 

 

Τρίγωνα µηχανικά- Μολύβια µηχανικά - Μύτες µολυβιού ΗΒ - Γόµες 

µολυβιού (σκληρές & µαλακές)- Μαρκαδόρους λεπτούς γραφής 

(4 χρώµατα τουλάχιστον) - Μαρκαδόρους υπογράµµισης (Text markers) 

διαφόρων χρωµάτων. 

 

� Η/Υ τσέπης µε τριγωνοµετρικούς αριθµούς, για κάθε µέλος της οµάδας. 

 

 Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων κάθε οµάδα χρεώνεται όργανα του 

Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας τα οποία χρησιµοποιεί για τις µετρήσεις 

και για τα οποία φέρει ακέραια την ευθύνη (ζηµιές, βλάβες). 

 

 Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων κάθε οµάδα χωρίζεται σε υποοµάδες 

εργασίας στις οποίες αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία επίλυσης  

οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού δικτύου µε τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ). Παράλληλα δίνονται 2 ασκήσεις, µία για 

κάθε δίκτυο µε πραγµατικά στοιχεία από τις µετρήσεις που έχουν 

πραγµατοποιηθεί, τις οποίες κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να επιλύσει και 

να τις παραδόσει στο τέλος των ασκήσεων. 

 

 Οποιεσδήποτε απορίες των σπουδαστών σχετικά µε όλο το φάσµα των 

θεµάτων που αντιµετωπίζουν οι Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ, 

επιλύονται στη διάρκεια των ασκήσεων από τους υπευθύνους των οµάδων. 

 

 Στο τέλος των ασκήσεων γίνεται γραπτή εξέταση των σπουδαστών  

σε θέµατα που έχουν σχέση µε το αντικείµενο των ασκήσεων και 

βαθµολογείται ανάλογα. 


