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Η MaP Ε.Π.Ε. παράγει και παραδίδει ορθοφωτογραφίες, λήψης 2010 για έκταση 120 
km2 στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων και ονομαστικής κλίμακας 1:1000, σε ψηφιακή 
μορφή για το Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων.  
 
Για τις ανάγκες του έργου, η MaP Ε.Π.Ε αναλαμβάνει την παραγγελία των 
αεροφωτογραφιών που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος, την παραλαβή τους 
από την αρμόδια εθνική υπηρεσία (ΓΥΣ) και την σάρωση των αναλογικών αρχείων σε 
ειδικό φωτογραμμετρικό σαρωτή. Συνολικά διατέθηκαν 252 έγχρωμες 
αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:6000, οι οποίες μετατράπηκαν από αναλογικά αρχεία, σε 
ψηφιακά μέσω σάρωσης σε ειδικό ψηφιοποιητή και σε υψηλή ανάλυση (1800dpi).  
 
Για τον προσανατολισμό των αεροφωτογραφιών μετρήθηκαν, με GPS, 60 σημεία, ορι-
σμένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία έλεγχου και τα υπόλοιπα ως φω-
τοσταθερά σημεία. Ο προσανατολισμός των 139 εικόνων έγινε σε δύο ανεξάρτητα 
μπλοκ. Με το πέρας του αεροτριγωνισμού των δύο περιοχών ακλούθησε η διαδικασία 
της συλλογής Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και η παραγωγή των ορθοδιορθωμένων 
αεροφωτογραφιών.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί ραδιομετρική και γεωμετρική διόρθωση των 
ορθοδιορθωμένων εικόνων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για τον εντοπισμό των 
προς διόρθωση περιοχών, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος κατά τον οποίο οι 
περιοχές αυτές καταχωρούνται σε βάση διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας. Στην 
συνέχεια, οι περιοχές στις οποίες παρουσιάστηκαν τα σφάλματα (γεωμετρικά ή 
ραδιομετρικά) διορθώνονται και καταλήγουμε στο τελικό παραδοτέο προϊόν.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. παραδίδει στον Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων συνολικά, 
ορθοφωτογραφίες διανομής 1:1000 σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ΄87.  
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