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Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ GEOEYE 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Pixel size 0.50 m) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ,  

ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 

 
Ο Δήμος Συβρίτου κατέχει κεντρική θέση στο νομό, αλλά και σ’ ολόκληρη την Κρήτη. 
Καταλαμβάνει έκταση 151.547 στρεμμάτων και στην τελευταία απογραφή 
καταγράφηκαν 3.512 κάτοικοι.  
 
Συνορεύει με έξι (6) απ’ τους έντεκα (11) Δήμους του νομού, είναι κατεξοχήν ορεινός 
και το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του βρίσκεται ανάμεσα στον ορεινό όγκο του 
Ψηλορείτη ή Ίδη (2.456 μ.) και του όρους Κέντρους (1.777 μ.). Αποτελείται από 
εικοσιπέντε (25) μικρά χωριά και έχει έδρα του την Αγία Φωτεινή. Η πρόσβαση είναι 
σχετικά εύκολη απ’ όλα τα αστικά κέντρα και απέχει εξίσου από Ρέθυμνο και Τυμπάκι 
και μικρότερη απόσταση από Σπήλι και Αρκάδι.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. προμήθευσε τον Δήμο Συβρίτου ορθοφωτοχάρτη για το σύνολο του 
Δήμου. Για την παραγωγή του ορθοφωτοχάρτη χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 
λήψεις, προερχόμενες από GeoEye και QuickBird της Eurimage. Η ορθοδιόρθωση των 
λήψεων επιτεύχθηκε με δώδεκα (12) επίγεια μετρημένα φωτοσταθερά σημεία 
ακρίβειας καλύτερης του 0,5m, ενώ Χρησιμοποιήθηκε Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 
που είχε προκύψει φωτογραμμετρικά, με βήμα καννάβου 20m και ακρίβεια 3-5m. Το 
τελικό προϊόν είχε pixel size 1m.  
 
Το αποτέλεσμα ελέγχθηκε γεωμετρικά με επιπλέον ανεξάρτητα φωτοσταθερά σημεία, 
τεκμηριώνοντας οριζοντιογραφική ακρίβεια καλύτερη των 2m. Οι λήψεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του τελικού ορθοφωτοχάρτη διέφεραν 
σημαντικά όσον αφορά τη ραδιομετρία τους, λόγω της διαφοράς εποχής λήψης. Για το 
λόγο αυτό, ακολουθήθηκε κατάλληλη επεξεργασία και επιτεύχθηκε το βέλτιστο, ως 
προς τη ραδιομετρία, αποτέλεσμα.  
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