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Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και DTM ακριβείας για χάραξη  
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ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
web site: www.ktimatologio.gr 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Ψηφιακή Φωτογραμμετρική 
Μηχανή 
DMC (Intergraph) 
 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection  

Παραγωγή 
Ορθοφωτογραφιών και 
ορθοφωτομωσαικών 

ImageStation OrthoPro 

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
www.getMaP.gr 
www.intrgraph.com 
www.ktimatologio.gr 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

(Pixel Size = 0.25 m), ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ,  

(Grid Size = 1m) ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 
Η MaP Ε.Π.Ε. παραδίδει ορθοφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας για την 
ακτογραμμή της χώρας, για λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Κύριος του έργου 
είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ELPHO), ενώ η MaP Ε.Π.Ε., όντας 
υπεργολάβος στο έργο, παράγει και παραδίδει το 40% επί του συνόλου του 
παραδοτέου προϊόντος.  
 
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παραγωγή και παράδοση ορθοφωτοχαρτών υψηλής 
ευκρίνειας και ακρίβειας (μέγεθος εικονοψηφίδας = 0.25m), λεπτομερούς Ψηφιακού 
Μοντέλου Εδάφους (DTM με βήμα καννάβου = 1.00m) και αναφορών ποιοτικού 
έλεγχου παραδοτέου προϊόντος. Τα δεδομένα παράγονται κατά μήκος της 
ακτογραμμής, της όχθης των ποταμών και των λιμνών της χώρας. Η ζώνη εκτείνεται 
εκατέρωθεν των προαναφερθέντων γραμμών 50m προς το υγρό στοιχείο και 300m 
προς τη στεριά.  
 
Για τις απαιτήσεις του έργου προγραμματίστηκε πτήση από τον κύριο του έργου, σε 
συνεργασία με την ILV Ltd. Για τις ανάγκες της πτήσης διατέθηκε ειδικά εξοπλισμένο 
αεροσκάφος, με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή εναέριων λήψεων (DMC της Inter-
graph) και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS/INS. H MaP Ε.Π.Ε. 
ολοκλήρωσε την παραγωγή 10000 αεροφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (GSD: 0.20m). 
Τα δεδομένα GPS/INS εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια με μικρότερο αριθμό 
φωτοσταθερών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών 
παραγωγής και μείωση των απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου.  
 
Συνολικά μετρήθηκαν με GPS, 3000 φωτοσταθερά σημεία, κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό των εικόνων. Παραδόθηκαν 13500 
ορθοφωτοχάρτες, σε σύστημα αναφοράς HTRS΄07, με μέγεθος εικονοψηφίδας 0.25m 
και διαστάσεις πινακίδας 800x600m. Επίσης, παραδόθηκε DTM για την ζώνη 
ενδιαφέροντος στο ίδιο σύστημα αναφοράς.  
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