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Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας 
στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια 

Τι ονομάζουμε Τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας; 
 
“ Είναι το τεχνικό εργαλείο, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την διαχρονική1 ερμηνεία2 
ενός ακινήτου3 ως προς τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του4 ” 
 
1 - Διαχρονική: Αναφορά σε παρελθούσες χρονικές στιγμές, οι οποίες αποτυπώνονται 
στις ιστορικές αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) ή του 
Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) 
 
2 - Ερμηνεία: Εξαγωγή συμπερασμάτων κατά τη στιγμιαία αποτύπωση του ακινήτου στο 
παρελθόν ή και παρακολούθηση των ιστορικών στιγμιότυπων, με στόχο την καταγραφή 
των μεταβολών στην πάροδο του χρόνου 
 
3 - Ακίνητο: γεωτεμάχιο, αγροτεμάχιο, οικόπεδο, κτίσμα, όριο ιδιοκτησίας, οδός, 
μονοπάτι, κ.ά. 
 
4 - Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά: μέγεθος, σχήμα, εμβαδό, κάλυψη, χρήση κ.ά. 
 
 



Τρόποι  παρατήρησης κατά τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας 
 

 Μονοσκοπική παρατήρηση 
 

Παρατήρηση αεροφωτογραφίας με «γυμνό» μάτι με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος 
μεγέθυνσης αναλογικού (σύστημα μεγεθυντικών φακών) ή ψηφιακού (ψηφιακή σάρωση 
αεροφωτογραφίας σε πολύ υψηλή ανάλυση, π.χ. 1200dpi) και παρατήρηση μέσω 
κατάλληλου λογισμικού Η/Υ).  
 
Για τη συγκεκριμένη μέθοδο απαιτείται μια αεροφωτογραφία, που να περιέχει το προς 
εξέταση ακίνητο. 

 
 Στερεοσκοπική παρατήρηση 

 
Παρατήρηση «ζεύγους» αεροφωτογραφιών με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος 
στερεοσκοπικής παρατήρησης αναλογικού (κατοπτρικό στερεοσκόπιο) ή ψηφιακού 
(Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός). Στην πρώτη περίπτωση οι αεροφωτογραφίες 
(τυπωμένες σε χαρτί) τοποθετούνται κάτω από το στερεοσκόπιο, η μία δίπλα στην άλλη 
μετακινούμενες, μέχρι να αρχίσει ο φωτοερμηνευτής, να «βλέπει» τρισδιάστατα. 
 
Στη δεύτερη περίπτωση το ζεύγος των αεροφωτογραφιών σαρώνεται ψηφιακά (scanner) και 
εισάγεται σε κατάλληλο φωτογραμμετρικό λογισμικό, με στόχο τη δημιουργία τρισδιάστατου 
μοντέλου, μέσω του οποίου ο φωτοερμηνευτής θα ξεκινήσει την παρατήρηση. 
 
 

 
 



  



Η στερεοσκοπική παρατήρηση είναι το πιο ουσιαστικό εργαλείο της φωτοερμηνείας 
 
Υπερέχει της μονοσκοπικής παρατήρησης, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το 
ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, τα ύψη των δέντρων και των κατασκευών, 
καθώς και την ύπαρξη «σκιών» αναγλύφου ή άλλων αντικειμένων, που μπερδεύουν το ανθρώπινο 
μάτι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Σκιά αναγλύφου          Σκιά δένδρων - υπερεκτίμηση βαθμού συγκόμωσης   
 
 
 
 
          Σκιά ψηλών αντικειμένων:  
          κάποια αντικείμενα χάνονται στη σκιά τους 

 
 
 
Σε ότι έχει να κάνει με τη δασική βλάστηση ο Δασολόγος – φωτοερμηνευτής μπορεί να εξάγει 
χρήσιμες πληροφορίες για το είδος της βλάστησης , το ύψος των δέντρων, το βαθμό συγκόμωσης, 
τη μορφολογία της κώμης κ.α. 



 
Η στερεοσκοπική παρατήρηση με τη χρήση φωτογραμμετρικού σταθμού ασφαλώς υπερέχει του 
απλού κατοπτρικού στερεοσκοπίου, καθώς μας παρέχει το πιο σημαντικό ίσως εργαλείο στην 
διαχρονική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, που είναι : 
 
 

Συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ ‘87) για κάθε σημείο του ακινήτου 

 
 
Μέσω της παραπάνω διαδικασίας μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση και γεωμετρία 
του υπό εξέταση ακινήτου στις διάφορες χρονικές στιγμές (ιστορικές), εντάσσοντας έτσι την 
ιστορική πληροφορία  στα σύγχρονα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και στο 
Γεωγραφικό  Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), 
μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αντιρρήσεις κατά των Δασικών Χαρτών. 
 



Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας που συνοδεύει την αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη  
 

Πρωτογενές υλικό για τη σύνταξη Τ.Ε.Φ. 
 
• Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (ΕΓΣΑ ‘87) με έμφαση στη γεωμετρική ακρίβεια του ορίου της 

ιδιοκτησίας. 
 

• Εξαγωγή από την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε. της γεωμετρικής 
πληροφορίας των δασικών πολυγώνων, που επηρεάζουν την υπό εξέταση ιδιοκτησία, καθώς και του 
χαρακτηρισμού τους (ΑΔ – ΔΑ – ΔΔ – ΑΝ) 
 

• Προμήθεια  αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ. ή του Ο.Κ.Χ.Ε. στον ιστορικό χρόνο που θέλουμε να ερμηνεύσουμε τη 
μορφή του ακινήτου. 
 

• Επίσκεψη στην περιοχή μελέτης  -  συλλογή πληροφοριών  -  φωτογραφίες. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών δεν αντικαθιστά εντελώς τις επίγειες παρατηρήσεις, αλλά 
τις συμπληρώνει. 
 
• Μέτρηση φωτοσταθερών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με τη χρήση γεωδαιτικού δέκτη GPS (Σημεία τα οποία 

υπάρχουν σήμερα, αλλά απεικονίζονται και στις ιστορικές αεροφωτογραφίες  - γωνίες παλαιών κτιρίων, 
εκκλησίες κ.ά.) 
 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μεταγραφής – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

• Διοικητικές πράξεις που συνοδεύουν το ακίνητο (Πράξη χαρακτηρισμού, Απόφαση εκχέρσωσης, οικοδομική 
άδεια κ.ά.) 



ΣΑΡΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Μεθοδολογία σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας 
 
 

Ιδιοκτησία  σήμερα 

DEM ιδιοκτησίας 

Ιδιοκτησία 1945 

Ιδιοκτησία στους  
πρόσφατους ΟΦΧ 



Τρισδιάστατο μοντέλο παρατήρησης - Οπτικοποίηση 

Στερεομοντέλο κατά 
το έτος 1945 

Στερεομοντέλο κατά 
το έτος 2008 



Περιεχόμενα Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας 
 
 Αναφορά στα πρωτογενή δεδομένα – υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
 
 Περιγραφή του συστήματος αναφοράς των παραγόμενων προϊόντων 
 
 Γενική περιγραφή του ακινήτου ως προς τη θέση, τα διοικητικά όρια, την κατάσταση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.ά 
 
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βρίσκεται το υπό εξέταση ακίνητο (πολεοδομικές 

ρυθμίσεις για τη χρήση γης, καθεστώς περιοχών ειδικής προστασίας, ισχύοντα διαχειριστικά σχέδια, 
σχέδια βόσκησης, κ.ά.) 

 
 Ερμηνεία των τίτλων ιδιοκτησίας  
 
 Μεθοδολογία επεξεργασίας αεροφωτογραφιών για την παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου για κάθε 

χρονική λήψη και έλεγχος της ακρίβειας των παρατηρήσεων 
 
 Ερμηνεία στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών από δασολόγο ως προς τα χαρακτηριστικά της βλάστησης.  

Συνεκτίμηση όλων των συμπληρωματικών στοιχείων του περιβάλλοντος: εδαφολογικές συνθήκες, 
σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, υψόμετρο, κλίση, έκθεση), κλιματικές συνθήκες, γεωλογικό 
υπόστρωμα, φυτοκοινωνιολογική ζώνη, ύπαρξη άγριας ζωής, κ.ά. 

 
 Ανάλυση των δασικών πολυγώνων που βρίσκονται εντός του περιγράμματος της ιδιοκτησίας και 

τεκμηρίωση των συμπερασμάτων. 
 

 Προτάσεις για αλλαγές στο χαρακτηρισμό των πολυγώνων προς την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.) 



Παρατηρήσεις σε σχέση με τη Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας 
 

Ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης της ΕΚΧΑ δημιουργήθηκε από 
αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ του έτους 1945. 

Οι αεροφωτογραφίες του 1945 καλύπτουν το σύνολο της χώρας ανέρχονται 
στις 13200 και έχουν ληφθεί από μεγάλο ύψος – Κλίμακα 1:42000 

 
 

Αεροφωτογραφία ΓΥΣ 1945 
Περιοχή Πλατυκάμπου Λάρισας 



Παρατηρήσεις σε σχέση με τη Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας 
 

Οι αεροφωτογραφίες του 1960 καλύπτουν το σύνολο της χώρας ανέρχονται 
στις 10205 και έχουν ληφθεί από μεγάλο ύψος – Κλίμακα 1:30000 

 
 

Αεροφωτογραφία ΓΥΣ 1960 
Περιοχή Πλατυκάμπου Λάρισας 



Διαφορές μεταξύ αεροφωτογραφών 1945 – 1960 που επηρεάζουν την 
Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας 

 
 

Αεροφωτογραφία 1945 – Ν. Ηλείας Αεροφωτογραφία 1960 – Ν. Ηλείας 



Διαφορές μεταξύ αεροφωτογραφών 1945 – 1960  που επηρεάζουν την 
Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας 

 
 

Αεροφωτογραφία 1945 – Ν. Ηλείας 
Μεγέθυνση 

Αεροφωτογραφία 1960 – Ν. Ηλείας 
Μεγέθυνση 

 



Διαφορές μεταξύ αεροφωτογραφών 1945 – 1960  που επηρεάζουν την 
Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ! 

TIME 

FOCAL LENGTH 

SN IMAGE 

CAMERA TYPE 

CONE TYPE 

LENS TYPE 

DATE 

MISSION 



Τελικά συμπεράσματα - Προτάσεις 
 
 Λόγω του μεγάλου ύψους πτήσης και της χαμηλής διακριτικής ικανότητας 

στις αεροφωτογραφίες του 1945 μπορούμε επικουρικά να 
χρησιμοποιήσουμε αεροφωτογραφίες του 1960 προκειμένου να εξάγουμε 
πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του 
υπο εξέταση ακινήτου. 
 

 Πριν προχωρήσουμε στη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας καλό 
θα είναι να προηγηθεί  μια προμελέτη Φωτοερμηνείας με βάση τις 
αεροφωτογραφίες του 1945 και του 1960 προκειμένου να ενημερωθεί ο 
πελάτης για την αναγκαιότητα υποβολής ηλεκτρονικής αντίρρησης. 
 

 Δεν θα πρέπει να προτρέπουμε τους πολίτες να προχωρούν στη σύνταξη 
Φωτοερμηνειών ιδιαίτερα τη στιγμή που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι 
αυτές δεν τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους. 
 

 Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να κάνουμε το ΜΑΥΡΟ  ΑΣΠΡΟ 



Ο «λαβύρινθος» των 
δασικών αντιρρήσεων 
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