
ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Φωτογραμμετρικη αποτύπωση και παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους 
σε περιοχή λατομείου 2.000 στρεμματων  

ΠΡΟΦΙΛ 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός Ο’ 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImStation Automatic Elevation , 
Image Station DTMQue  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση , 
συλλογή DTM, απόδοση 
αντικειμένων και 
επεξεργασία 

ImageStation Stereo Display, 
ImageStation DTM Collection , 
ImageStation Feature Collection 

Τρισδιάστατη απεικόνιση 
ευρύτερης περιοχής λατομείου το 
έτος 1994  

Τρισδιάστατη απεικόνιση 
ευρύτερης περιοχής λατομείου το 
έτος 2008 

Τρισδιάστατη απεικόνιση ΨΜΕ 
ευρύτερης περιοχής λατομείου 
το έτος 2008 
 
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation OrthoPro 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

www.getmap.gr 
www.intergraph.com 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΤΑ—ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Η MaP Ε.Π.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την οριζοντιογραφική και υψομετρική 

αποτύπωση λατομείου στην περιοχή Δαμάστας, του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, 

συνολικής έκτασης 2000 στρεμμάτων. Οι εργασίες αφορούσαν σε στερεοσκοπική 

απόδοση και αντιπαράθεση αεροφωτογραφιών με ημερομηνίες λήψης 1994 και 2008 

με τα αντίστοιχα ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DTM). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεθοδολογία, μας επιτρέπει να εξάγουμε μετρήσεις και 

να κάνουμε υπολογισμούς αναγλύφων που δεν υπάρχουν πια, εκμεταλλευόμενοι την 

ύπαρξη αεροφωτογραφήσεων των προηγούμενων χρόνων. Με αυτό το τρόπο, 

χρησιμοποιήθηκαν οι λήψεις από τη ΓΥΣ του 1994 και του 2008 και φωτογραμμετρικά 

υπολογίσθηκαν με ακρίβεια τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους των παραπάνω 

χρονολογιών. Για το σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος, αποδόθηκαν 

φωτογραμμετρικά τα πρανή (φρύδι, πόδι πρανούς), τοίχοι αντιστήριξης, χωματόδρομοι, 

κατασκευές κ.α. Τα παραπάνω ψηφιοποιήθηκαν στερεοσκοπικά και 

κατηγοριοποιήθηκαν σε διακριτά θεματικά επίπεδα, όπως Χωματόδρομος, Τοίχος 

αντιστήριξης, Φρύδι, Πόδι πρανούς, Τεχνικό Έργο, Κτίσμα, Ισοϋψείς καμπύλες κ.ά. 

Με αυτό το τρόπο, οικονομικά, άμεσα και τεκμηριωμένα, μπόρεσαν να υπολογισθούν 

οι ποσότητες των εξορυγμένων υλικών, κάτι που ήταν ζωτικής σημασίας για την 

επιχείρηση των λατομείων, όπου υπερασπίστηκε την συμβατότητα των ενεργειών του 

σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που διέθετε. 

Γενικότερα, η ικανοποιητική επαναληπτικότητα των διαχρονικών λήψεων που 

προσφέρουν ΓΥΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΑΝΤ, καθώς και οι νέοι πολύ υψηλής ανάλυσης 

δορυφόροι, προσφέρουν λύσεις σε πολλές εφαρμογές αναζήτησης γεωπληροφορίας, 

πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η πληροφορία έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων 

και ο μελετητής πρέπει να την ανακαλύψει. 
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