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ΕΚΘΕΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα έκθεση αφορά στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό (Ο.Σ.) «Ο ΆΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση ∆ασαµάρι της Κοινότητας 
Πικερµίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) και 
περιλαµβάνει τα στοιχεία της ανάλυσης, την περιγραφή της εφαρµοσθείσας 
τεχνικής διαδικασίας και τα συµπεράσµατα φωτογραµµετρικής µελέτης, που 
διενεργήθηκε στο πλαίσιο της, από 30/5/2007, Σύµβασης Παροχής 
Συγκεκριµένων Υπηρεσιών, µεταξύ 
 
- αφ’ ενός, µεν, του Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Ακαδηµίας 91-93 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό του 
Γεώργιο Σωτηρόπουλο και τον Γεν. Γραµµατέα του Νικόλαο Καραγιαννίδη 
και 

 
- αφ’ ετέρου των συντακτών της παρούσας Τεχνικής Εκθεσης, Χαράλαµπου 

Ιωαννίδη, Επίκ. Καθηγητή, του Εργαστηρίου Φωτογραµµετρίας της 
Σχολής Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και της Σοφίας 
Σοϊλέ, Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.,  

 
για την διαχρονική διερεύνηση της ύπαρξης ρεµάτων εντός της έκτασης του 
Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», από την δεκαετία του 1960, πριν από την 
έγκριση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου (Ρ.Σ.) του, µέχρι πρόσφατα.  
 
 
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Προκειµένου να διενεργηθεί η φωτογραµµετρική µελέτη της περιοχής του Ο.Σ. 
«Ο Άγιος Σπυρίδων». ελήφθησαν υπόψη: 
I. 13 Αεροφωτογραφίες (Α/Φ) του Οργανισµού Κτηµατολογίου & 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), έτους λήψης 1962 και κλίµακας, 
περίπου, 1:6.500, διατεταγµένες σε τρείς λωρίδες λήψης, µε αριθµούς 
97/54 – 97/58, 97/143 – 97/146 και 98/101 – 98/104, που καλύπτουν 
στερεοσκοπικά το σύνολό της. 

ΙΙ. 12 Αεροφωτογραφίες (Α/Φ) του ΟΚΧΕ, έτους λήψης 1980, δηλαδή, 10 
Α/Φ κλίµακας, περίπου, 1:7.000, σε τρείς λωρίδες λήψης, µε αριθµούς 
130314 - 130315, 130433 - 130436 και 130428 - 130431, και 
στερεοσκοπικό ζεύγος Α/Φ, µε αριθµούς 130878 - 130879, κλίµακας, 
περίπου, 1:12.000, που καλύπτουν στερεοσκοπικά το σύνολό της,  

II. 4 έγχρωµες Α/Φ µε αριθµ. 13103 - 13106, του ΟΚΧΕ, ηµεροµηνίας 
λήψης 25 Ιουνίου 2001 και κλίµακας, περίπου, 1:10.000. 

III. Χάρτης γενικής χρήσης, κλίµακας 1:50.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (ΓΥΣ), µε ονοµασία φύλλου: ‘ΚΗΦΙΣΙΑ’, και έτος σύνταξης 1988.   
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IV. Τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:5.000 της ΓΥΣ, µε Κωδικούς 
Αριθµούς (Κ.Α.) φύλλων χάρτη, 6447/5 και 6447/7, και έτος σύνταξης 
1969, που απεικονίζουν την ευρύτερη περιοχή. 

V. Το, Β.∆. 10-6-1970, «Περί εγκρίσεως Ρυµοτοµικού Σχεδίου Οικισµού του 
Καταναλωτικού και Εξοχικού Συνεταιρισµού «Ο Άγιος Σπυρίδων» 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων», (ΦΕΚ 130∆’) και την Απόφαση Υπουργού 
∆ηµοσίων Έργων, µε αριθµό Ε. 10037/1590, «Περί κυρώσεως των 
Τοπογραφικών Φύλλων Εφαρµογής του σχεδίου ρυµοτοµίας οικισµού 
Καταναλωτικού και Εξοχικού Συνεταιρισµού «Ο Άγιος Σπυρίδων» 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.», (ΦΕΚ 114∆’/12.4.1976). 

VI. Πίνακα συντεταγµένων των κορυφών των οικοδοµικών τετραγώνων 
(Ο.Τ.) του Εγκεκριµένου Ρ.Σ. (Ε.Ρ.Σ.), στο κρατικό σύστηµα 
συντεταγµένων HATT και 

VII. Τοπογραφικό διάγραµµα, σε κλίµακα 1:2.000, µε τίτλο: «Ονοµατοδοσία 
οδών του οικισµού ‘Άγιος Σπυρίδων’ Πικερµίου Αττικής», που συνοδεύει 
την, Απόφαση-Έγκριση Πρακτικών ∆.Σ., 11/26-4-2007. 

 
 
3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΕΜΑΤΩΝ   
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 2 της, µε αριθµό 
3046/304/89, Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 59∆’/3.2.89), για 
τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, «Ρέµα είναι κάθε φυσική διαµόρφωση του 
εδάφους σε αποδέκτη και αγωγό των νερών της βροχής ή της τήξης του 
χιονιού ή των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους 
µεγαλύτερης χωρητικότητας αποδέκτες, φυσικούς ή τεχνητούς (ρέµατα, 
ποτάµια, λίµνες, θάλασσα κ.λ.π.), που βρίσκονται σε χαµηλότερες στάθµες.»*  
Περαιτέρω, όπως πάγια κρίνεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας, (Σ.τ.Ε.), 
«…ουσιώδες στοιχείο του υπό του άρθρου 24 του Συντάγµατος 
προστατευοµένου φυσικού περιβάλλοντος, και δη της γεωµορφολογίας αυτού, 
αποτελούν τα υπό διάφορες ονοµασίες ‘υδρορεύµατα’, ήτοι οι πτυχώσεις της 
επιφανείας της γης, δια των οποίων συντελείται κυρίως η απορροή προς την 
θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς»* (Απόφαση Σ.τ.Ε. 
2215/2002 τµ. Ε’ κ.ά.) 
 
Εξ άλλου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979, (Φ.Ε.Κ. 
58Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικά, µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 
3010/2002, (Φ.Ε.Κ. 11Α’), και, έκτοτε, ισχύει,  «Τα υδατορέµατα (µη πλεύσιµοι 
ποταµοί, χείµαρροι, ρέµατα και ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός 
ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο, 
οριοθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η οριοθέτηση 
συνίσταται στον καθορισµό και επικύρωση των πολυγωνικών γραµµών 
εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος, οι οποίες περιβάλλουν τις 
γραµµές πληµµύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του υδατορέµατος.»* 
 

                                                 
* Οι υπογραµµίσεις έγιναν από τους συντάκτες της παρούσας έκθεσης 
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Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για να αποτελεί µια διαµόρφωση της 
επιφάνειας του εδάφους, ρέµα ή υδατόρεµα, πρέπει να διαθέτει βαθιά γραµµή 
και όχθες, και να λειτουργεί ως αποδέκτης και, οπωσδήποτε, ως αγωγός 
απορροής των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς προς άλλους µεγαλύτερης 
χωρητικότητας αποδέκτες, όπως µεγαλύτερα ρέµατα, ποτάµια, λίµνες ή τη 
θάλασσα, που βρίσκεται σε χαµηλότερες στάθµες. 
 
 
4. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Η έκταση του Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ» ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα 
Πικερµίου, της Ν.Α.Α.Α., βρίσκεται στις παρυφές του Πεντελικού όρους, Νοτιο-
∆υτικά της περιοχής Νταού Πεντέλης και Βορειο-Ανατολικά της περιοχής 
Ντράφι και εντάχθηκε στο Ε.Ρ.Σ. όπως και η όµορη, Νότια και Νοτιο-
Ανατολικά, έκταση του «Α.Ο.Ο.Α.», (οικισµός ∆ιώνη), µε το Β.∆. 10.6.1970, 
(ΦΕΚ 130∆’). 
 
Το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας, που καταλαµβάνει το Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ. 
«Ο ΆΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», είναι, περίπου, 1.920 στρέµµατα, όπου 
περιλαµβάνεται το εσωτερικό οδικό δίκτυο και 136 Ο.Τ., από τα οποία τα 30 
έχουν χαρακτηρισθεί Κοινόχρηστοι Χώροι ή Κοινωφελείς χώροι. 
 
Για την διαχρονική διερεύνηση της ύπαρξης, και, στη συνέχεια, για τον ακριβή 
καθορισµό της θέσης και της µορφής των ρεµάτων, που υπάρχουν εντός του 
Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ., είναι απαραίτητη η µελέτη της τοπογραφίας και µορφολογίας 
του εδάφους και της απορροής των πλεοναζόντων υδάτων του, στην 
ευρύτερη περιοχή. Για το σκοπό αυτό, ο µόνος πρόσφορος τρόπος είναι η 
στερεοσκοπική τρισδιάστατη παρατήρηση και φωτογραµµετρική απόδοση 
των φυσικών και τεχνητών, χαρακτηριστικών του εδάφους, µε παράλληλη  
φωτοερµηνευτική µελέτη των ευρηµάτων, από στερεοσκοπικά ζεύγη Α/Φ, 
µεγάλης κλίµακας, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη της απαραίτητης ακρίβειας 
στα αποτελέσµατα, που να έχουν ληφθεί σε χαρακτηριστικές χρονικές 
περιόδους, από τη δεκαετία του 1960, µέχρι πρόσφατα. Οι επίγειες 
φωτογραφίες και η επιτόπου µελέτη της διαµόρφωσης του εδάφους, 
επικουρικά, µόνο, µπορούν να βοηθήσουν, καθώς µόνον η µακροσκοπική, 
από Α/Φ, µελέτη της επιτρέπει τη συνολική θεώρηση της απορροής των 
πλεοναζόντων επιφανειακών υδάτων και της λειτουργίας των διαµορφώσεων 
του εδάφους, ως αγωγών αποδεκτών και φορέων τους. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητη η διαχρονική µελέτη του συστήµατος απορροής των υδάτων του 
εδάφους της περιοχής του Ε.Ρ.Σ., ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή επίδραση σ’ 
αυτό των, ήδη, εκτελεσθέντων έργων (δρόµων, κτισµάτων, δικτύων κ.α.), 
εντός αυτής.           
 
Από την έρευνα, που διενεργήθηκε στην Γ.Υ.Σ. και στον Ο.Κ.Χ.Ε., προέκυψε, 
ότι, για την περιοχή ενδιαφέροντος, υφίσταται µεγάλος όγκος και ποικιλία 
κατάλληλων Α.Φ., παλαιότερων χρονικών περιόδων. Ειδικότερα, 
εντοπίσθηκαν Α/Φ µεσαίων και µεγάλων κλιµάκων, δηλαδή, από 1:15.000 
µέχρι 1:4.000, για εννέα (9) χρονικές περιόδους από το 1962 µέχρι σήµερα, 
από τις οποίες, επιλέχθηκαν, ως πλέον πρόσφορες για την µελέτη, τα 
παρακάτω τρία (3) σύνολα των ετών φωτοληψίας: 
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• 1962, καθόσον είναι οι µόνες διατιθέµενες µεγάλης κλίµακας, πριν από τη 
σύνταξη και έγκριση του Ρ.Σ.  

• 1980, καθόσον ελήφθησαν µετά, από την έγκριση της µελέτη εφαρµογής 
και οριοθέτησης επί του εδάφους των Ο.Τ. του Ρ.Σ. και πριν από την 
εκτέλεση των έργων υποδοµής στην περιοχή του, και 

• 2001, καθόσον είναι οι, πλέον, πρόσφατες διαθέσιµες, σχετικά, µεγάλης 
κλίµακας και έγχρωµες, έχοντας ληφθεί µετά την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης του συνόλου των έργων υποδοµής εντός του Ε.Ρ.Σ. 

 
Πάντως, πριν από την οριστικοποίηση της φωτογραµµετρικής διαδικασίας, 
που θα ακολουθηθεί για την επεξεργασία των Α/Φ καθενός από τα τρία 
παραπάνω σύνολα, επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
• Λόγω του µεγέθους της έκτασης της περιοχής ενδιαφέροντος και της 

µεγάλης κλίµακας των Α/Φ, σε καµία από αυτές δεν απεικονίζεται 
στερεοσκοπικά ολόκληρη σε ένα, µόνο, ζεύγος Α/Φ. Έτσι, είναι απολύτως 
αναγκαία η διενέργεια αεροτριγωνισµού, αν συνυπολογισθεί, µάλιστα, και 
η αντικειµενική δυσκολία εξεύρεσης φωτοσταθερών (φ/σ) σηµείων στις 
παλαιές Α/Φ. 

• Λόγω των υπαρχόντων σηµαντικών υψοµετρικών διαφορών στην 
περιοχή, για την καλύτερη απεικόνιση και συγκριτική διερεύνηση των 
προϊόντων της µελέτης, δηλαδή, της µορφής και της θέσης των, τυχόν, 
υπαρχόντων ρεµάτων, είναι προτιµητέα η σύνταξη για καθεµία από αυτές 
ορθοφωτοχάρτη, αντί της απλής διανυσµατικής στερεο-απόδοσης των 
χαρακτηριστικών στοιχείων της επιφάνειας του εδάφους. Ετσι, η ακριβής 
θέση των ρεµάτων και των χαρακτηριστικών στοιχείων τους (βαθιά 
γραµµή, όχθες κ.ο.κ.), θα απεικονισθούν σε εικονιστικό, φωτογραφικό, 
υπόβαθρο της περιοχής, που, όµως, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήµατα 
ακρίβεια, ενιαία κλίµακα κ.λ.π., ενός κοινού διανυσµατικού χάρτη. Η 
ορθοφωτογραφία, και το παράγωγο αυτής µε την µορφή του χάρτη, 
δηλαδή, ο ορθοφωτοχάρτης, δηµιουργείται από τον µετασχηµατισµό σε 
εικόνα ορθής προβολής, της αρχικής Α/Φ, που είναι απεικόνιση σε 
κεντρική προβολή, άρα, χωρίς ενιαία κλίµακα και µε παραµορφώσεις, 
λόγω των υψοµετρικών διαφορών, που υπάρχουν µεταξύ των σηµείων 
του.    

 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η διαδικασία, που ακολουθήθηκε για τον 
εντοπισµό και την απόδοση της µορφής και θέσης των ρεµάτων, σε καθένα 
από τα τρία σύνολα, που επιλέγησαν, περιλαµβάνει: 
 
α. Τη σάρωση των Α/Φ, που καλύπτουν στερεοσκοπικά την περιοχή 

ενδιαφέροντος, στον ειδικό φωτογραµµετρικό σαρωτή PhotoScan της Z/I 
Imaging, µε ανάλυση 1.200 dpi, µέγεθος εικονοστοιχείου-pixel 20 µm. 

β. Τον προσδιορισµό των χωρικών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) των 
φωτοσταθερών σηµείων, στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
(Ε.Γ.Σ.Α.). Για την διενέργεια οποιασδήποτε φωτογραµµετρικής 
επεξεργασίας, είναι απαραίτητη η γνώση φ/σ σηµείων, δηλαδή, 
χαρακτηριστικών σηµείων µε γνωστές συντεταγµένες στο Ε.Γ.Σ.Α., τα 
οποία να µπορούν να εντοπισθούν µε σαφήνεια και ακρίβεια στις Α/Φ. Ο 
αριθµός και η κατανοµή αυτών των σηµείων εξαρτάται από την εκάστοτε 
εφαρµοστέα φωτογραµµετρική τεχνική και διαδικασία επίλυσης. Στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση, έγινε προσπάθεια για τον εντοπισµό και την 
µέτρηση ικανού αριθµού φ/σ σηµείων, σαφώς, περισσότερων από τα 
ελάχιστα θεωρητικά απαιτούµενα, και διατεταγµένων κατάλληλα στην 
περίµετρο των, εκάστοτε, δηµιουργούµενων συνόλων Α/Φ. 
- Στην περίπτωση των Α/Φ του έτους φωτοληψίας 2001, δεν υπήρξε 

ιδιαίτερη δυσκολία για τον εντοπισµό και την µέτρηση των φ/σ, µε την 
διενέργεια επίγειων µετρήσεων GPS, καθώς αυτές είναι, σχετικά, 
πρόσφατες και για το λόγο αυτό, η περιοχή απεικονίζεται, χωρίς 
σηµαντικές διαφορές, ως προς την κατάστασή της, ενώ απαιτείται 
µικρός αριθµός φωτοσταθερών, καθώς η περιοχή περιλαµβάνεται σε 3 
µόνον στερεοµοντέλα. Ετσι, µετρήθηκαν εννέα (9) φ/σ, περισσότερα, 
από τα τέσσερα (4), ελάχιστα απαιτούµενα, κατά πέντε (5). 

- Για τις Α/Φ του έτους φωτοληψίας 1980, οι δυσκολίες ήταν πολύ 
µεγαλύτερες, λόγω του αυξηµένου αριθµού απαιτουµένων σηµείων 
(µεγαλύτερο σύνολο Α/Φ), και κυρίως, της έλλειψης σηµείων, που να 
µπορούν να εντοπισθούν µε ακρίβεια τόσο σ’ αυτές, όσο και στο 
έδαφος, και, επιπλέον, να διατηρήθηκαν αναλλοίωτα από τότε, µέχρι 
σήµερα. Για παράδειγµα, στο µεσοδιάστηµα, από το έτος φωτοληψίας 
µέχρι σήµερα, υπήρξε έντονη οικοδοµική δραστηριότητα µε παράλληλη 
κατεδάφιση των περισσοτέρων από τα λίγα κτίσµατα, που υπήρχαν, 
τότε, ενώ και το οδικό δίκτυο της περιοχής έχει διαφοροποιηθεί στο 
µεγαλύτερο µέρος του. Ακόµη και στις θέσεις, στις οποίες η χάραξη 
των δρόµων παρέµεινε η ίδια, υπάρχουν διαπλατύνσεις ή µικρές 
µεταβολές στις διασταυρώσεις ή στις καµπές των δρόµων, που δεν 
επιτρέπουν τον εντοπισµό σηµείων µε την απαιτούµενη γεωµετρική 
ακρίβεια, της τάξεως, δηλαδή, λίγων δεκάδων εκατοστών του µέτρου. 
Τελικά, πάντως, χρησιµοποιήθηκαν είκοσι (20) φ/σ σηµεία, από τα 
οποία, τα 9 προσδιορίσθηκαν από µετρήσεις GPS και 11 
ψηφιοποιήθηκαν από το διάγραµµα της ΓΥΣ, κλίµακας 1:5.000. 

- Η κατάσταση ήταν πολύ δυσκολότερη για το σύνολο των Α/Φ του έτους 
φωτοληψίας 1962. Στην περιοχή ενδιαφέροντος, κατά το έτος 1962, 
υπήρχαν ελάχιστα κτίσµατα και δεν υπήρχε, ουσιαστικά, οδικό δίκτυο ή 
κάποια άλλη κατασκευή, σηµεία των οποίων θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν φ/σ. Έτσι, αφενός, µεν, ελαχιστοποιήθηκε, στα δεκαέξι 
(16) πλήρη, και πέντε (5) υψοµετρικά, ο αριθµός των 
χρησιµοποιηθέντων φ/σ σηµείων, και, αφετέρου αξιοποιήθηκε, 
ο,τιδήποτε θα µπορούσε να λειτουργήσει, ως φ/σ σηµείο στην 
ευρύτερη περιοχή, π.χ. γωνία κτίσµατος στην περιοχή Νταού Πεντέλης, 
που µετρήθηκε µε GPS ή χαρακτηριστικά σηµεία, που εντοπίσθηκαν 
στο διάγραµµα της ΓΥΣ του έτους σύνταξης 1969, όπως γωνίες 
δεξαµενών, κτισµάτων, και πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, που 
δεν υπάρχουν σήµερα. 

 
γ. Τη συνόρθωση του αεροτριγωνισµού µε τη µέθοδο των δεσµών, για κάθε 

ένα από τα σύνολα των Α/Φ των τριών περιόδων. Από τις συνορθώσεις 
των αεροτριγωνισµών  των περιόδων αυτών, προέκυψαν οι χωρικές 
συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) των απαραίτητων συµπληρωµατικών φ/σ σηµείων 
για την µετέπειτα διενέργεια αποδόσεων σε κάθε στερεοζεύγος, καθώς και 
οι παράµετροι του εξωτερικού προσανατολισµού όλων των Α/Φ. Οι 
φωτογραµµετρικές µετρήσεις, δηλαδή, οι εικονοσυντεταγµένες σηµείων, 

 6



και οι επιλύσεις των αεροτριγωνισµών έγιναν στο ψηφιακό 
φωτογραµµετρικό σύστηµα SSK της Z/I Imaging. Πιο συγκεκριµένα: 
- Οι 13 Α/Φ, του έτους φωτοληψίας 1962, κατανεµηµένες σε τρείς 

λωρίδες λήψης, των 5, 4 και 4 Α/Φ, αντιστοίχως, επιλύθηκαν, ως ενιαίο 
σύνολο, µε τα 16 πλήρη και τα 5 υψοµετρικά φωτοσταθερά. Οι 
επιτευχθείσες ακρίβειες είναι 50cm οριζοντιογραφικά, και 25cm 
υψοµετρικά, ιδιαίτερα ικανοποιητικές, για τον τρόπο και την δυσκολία 
συλλογής των χρησιµοποιηθέντων φ/σ σηµείων. 

- Οι 12 Α/Φ, του έτους φωτοληψίας 1980, ταξινοµήθηκαν, αναγκαστικά, 
σε τρία σύνολα, καθένα από τα οποία επιλύθηκε, χωριστά, γιατί µεταξύ 
της δυτικής λωρίδας πτήσης διεύθυνσης Β-Ν, αποτελούµενης από 4 
Α/Φ, κλίµακας, περίπου, 1:7.000, και των δύο άλλων λωρίδων πτήσης, 
αποτελούµενες από 4 και 2, ίδιας κλίµακας και ηµεροµηνίας λήψης,  
Α/Φ, αντιστοίχως, ενώ υπάρχει κενό στη φωτοκάλυψη, µικρού πλάτους 
και σφηνοειδούς µορφής. Για την κάλυψη του κενού αυτού, 
χρησιµοποιήθηκε ζεύγος Α/Φ, φωτοληψίας του ιδίου έτους, 1980, αλλά, 
κλίµακας, περίπου, 1:12.000, που επιλύθηκε ξεχωριστά από τα σύνολα 
των άλλων Α/Φ. Οι ανεξάρτητες επιλύσεις των δύο συνόλων Α/Φ, 
κλίµακας περίπου 1:7.000, απέδωσαν ακρίβεια: 
• 60cm στα Χ, Υ και 35cm στο Ζ, για το δυτικό σύνολο, µε 9 φ/σ και 
• 50cm στα Χ, Υ και 25cm στο Ζ, για το ανατολικό σύνολο, µε 11 φ/σ. 

- Οι 4 Α/Φ, του έτους φωτοληψίας 2001, επιλύθηκαν, ως ενιαίο σύνολο, 
µε χρήση 9 φ/σ. Οι ακρίβειες, που επιτεύχθηκαν είναι πολύ καλύτερες 
από αυτές των συνορθώσεων αεροτριγωνισµών των παλαιότερων 
Α/Φ, δηλαδή, 7cm οριζοντιογραφικά και 3cm υψοµετρικά. Τα 
αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στην υψηλή ακρίβεια µέτρησης των φ/σ 
και στην δυνατότητα σαφούς, ακριβούς, εντοπισµού τους, στις Α/Φ. 

 
δ. Την εξαγωγή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ – DTM), στον 

ψηφιακό φωτογραµµετρικό σταθµό SSK της Z/I Imaging, για καθεµία από 
τις τρείς εξετασθείσες χρονικές περιόδους. ∆ηλαδή, για κάθε χρονική 
περίοδο, προσδιορίσθηκαν από τα στερεοµοντέλα, τα υψόµετρα των 
σηµείων της επιφάνειας του εδάφους, που αντιστοιχούν σε κορυφές 
οριζοντιογραφικού κανάβου, διαστάσεων 15x15 m, ο οποίος καλύπτει την 
ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος.  Ο προσδιορισµός των υψοµέτρων έγινε 
µέσω κατάλληλης επεξεργασίας και χειροκίνητης διόρθωσης των 
υψοµέτρων που εξάγονται αυτόµατα, από το φωτογραµµετρικό σύστηµα. 

 
ε. Τη στερεοαπόδοση των υπαρχόντων ρεµάτων και των χαρακτηριστικών 

στοιχείων τους, όπως είναι η βαθειά γραµµή, οι όχθες, τα πρανή κ.α., στην 
ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος. Μέσω, δε, της στερεοσκοπικής 
παρατήρησης σε τρεις διαστάσεις, όλων των σχηµατιζόµενων ζευγών Α/Φ 
για κάθε εξετασθείσα χρονική περίοδο, γίνεται ο ακριβής καθορισµός και η 
απόδοση της θέσης, του σχήµατος και των τοπογραφικών λεπτοµερειών 
των ρεµάτων. Η στερεοσκοπική παρατήρηση και οι φωτογραµµετρικές 
αποδόσεις διενεργήθηκαν στο ψηφιακό φωτογραµµετρικό σύστηµα, που 
διαθέτει σύστηµα παρατήρησης µε θεωρητικώς, απεριόριστη µεγέθυνση. 

 
στ. Την παραγωγή ορθοφωτογραφιών και τη σύνταξη ορθοφωτοχάρτη, µε την 

προσθήκη κανάβου και λοιπών απαραίτητων διανυσµατικών στοιχείων, σε 
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καθεµία από τις τρείς εξετασθείσες χρονικές περιόδους, για την περιοχή 
ενδιαφέροντος. Με προσδιορισµένο, δε, τον εξωτερικό προσανατολισµό 
κάθε Α/Φ και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, από τα προηγούµενα βήµατα 
της διαδικασίας, είναι δυνατή η παραγωγή ορθοφωτογραφίας, από 
καθεµία αρχική Α/Φ, στο ψηφιακό σύστηµα SSK της Z/I Imaging, ενώ, το 
µέγεθος του εικονοστοιχείου της τελικής ορθοφωτογραφίας, επιλέχθηκε 
έτσι, ώστε αφενός µεν, να είναι ίδιο για τις ορθοφωτογραφίες όλων των 
χρονικών περιόδων, αφού οι αρχικές Α/Φ έχουν µικρές διαφορές κλίµακας 
και, αφετέρου, να αντιστοιχεί σε διάσταση 50cm επί της επιφάνειας του 
εδάφους. 

 
ζ. Πέραν της φωτογραµµετρικής επεξεργασίας, που ολοκληρώνεται στο 

προηγούµενο βήµα της διαδικασίας, για τις ανάγκες τις παρούσας µελέτης, 
την µετατροπή όλων των υπαρχόντων αναλογικών τοπογραφικών 
διαγραµµάτων µε τα στοιχεία 2.III, 2.IV, 2.V και 2.VII, σε ψηφιακή µορφή, 
µε τη σάρωσή τους σε ανάλυση 300 dpi. Ετσι, είναι δυνατή η ψηφιακή 
επεξεργασία όλων των διατιθέµενων γεωµετρικών στοιχείων για την 
περιοχή ενδιαφέροντος, όπως είναι η λήψη στοιχείων για το Ε.Ρ.Σ., αλλά 
και το ανάγλυφο της επιφάνειας του εδάφους µε τα αποτυπωθέντα 
ρέµατα, καθώς και η διενέργεια συγκρίσεων, µέσω ψηφιακών επιθέσεων 
των διαγραµµάτων κ.ο.κ. 

   
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
 
5.1 Α/Φ του έτους φωτοληψίας 1962 
 
Οι Α/Φ αυτής της περιόδου είναι πολύ µεγάλης κλίµακας, άρα, κατάλληλες για 
λεπτοµερή στερεοσκοπική παρατήρηση και καταγραφή των τοπογραφικών, 
φυσικών και ανθρωπογενών, χαρακτηριστικών της επιφάνειας του εδάφους. 
Ακολουθώντας, δε, την, περιγραφείσα στο προηγούµενο κεφάλαιο, 
φωτογραµµετρική διαδικασία, συντάχθηκε ορθοφωτοχάρτης της ευρύτερης 
περιοχής του Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», ο οποίος απεικονίζεται σε 
αναλογική µορφή στο Σχέδιο 1α, κλίµακας 1:5.000 και στον οποίο 
επισηµαίνεται, µε γραµµή πράσινου χρώµατος, το περίγραµµα του Ε.Ρ.Σ. 
Μάλιστα, εντός του ορθοφωτοχάρτη, έχουν επισηµανθεί διανυσµατικά, 
δηλαδή, έχουν  ψηφιοποιηθεί: 
 
• Το υφιστάµενο, στην έκταση του Ο.Σ. κατά το έτος 1962, δίκτυο δρόµων. 

Αποτελείται, κυρίως, από έναν περιµετρικό δρόµο, περίπου, στο βόρειο 
όριό της, κάποιους δρόµους, µε διεύθυνση Βορρά – Νότου, στο ∆υτικό 
τµήµα της, και λίγα µονοπάτια – διαβάσεις, µε διεύθυνση Βορρά – Νότου, 
στο Ανατολικό τµήµα. 

• Η γεωργική γη, δηλαδή καλλιεργούµενες εκτάσεις. Αυτές, έχουν διαµήκη 
µορφή, µε διεύθυνση από Βορειο-Ανατολικά προς Νοτιο-∆υτικά και 
βρίσκονται, περί το µέσον της έκτασης του Ο.Σ.  και προς τα ∆υτικά, ενώ, 
η υπόλοιπη έκταση είναι, είτε χέρσα, είτε καλύπτεται από µεµονωµένα 
δένδρα και χαµηλή βλάστηση, που, κατά τόπους, δηµιουργούν περιοχές 
πυκνής και υψηλής βλάστησης.  
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Ακόµη, µετά από, ιδιαίτερα, προσεκτική και ενδελεχή στερεοσκοπική 
παρατήρηση της τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής, εντοπίσθηκαν και 
αποδόθηκαν, στον ψηφιακό φωτογραµµετρικό σταθµό, τα ρέµατα σε 
ολόκληρη την έκταση, που καλύπτει ο ορθοφωτοχάρτης. Στο Σχέδιο 1α 
απεικονίσθηκε, µε γραµµή κυανού χρώµατος, η βαθειά γραµµή καθενός από 
αυτά. Από τις εργασίες αυτές, προκύπτουν οι παρακάτω, διαπιστώσεις: 
 
• Το ∆υτικό και το Βορειο-Ανατολικό όριο της έκτασης του Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», ακολουθούν, περίπου, το φρύδι των πρανών των δύο 
µεγάλων ρεµάτων της περιοχής, του ‘Βαλανάρη’ και της ‘Αγ. Παρασκευής’, 
αντιστοίχως, που βρίσκονται συνολικά, δηλαδή, πρανή, κοίτη, και βαθειά 
γραµµή, εκτός του περιγράµµατος του Ε.Ρ.Σ., έχουν διαδροµή, που 
αρχίζει από τον, προς Βορρά, ευρισκόµενο, ορεινό όγκο και συνεχίζεται, 
κατάντι της περιοχής ενδιαφέροντος, µε κατεύθυνση Νοτιο-Ανατολική, σε 
περιοχές µε χαµηλότερα υψόµετρα, µέχρι να εκβάλλουν στο ‘Μεγάλο Ρέµα 
Ραφήνας’, που καταλήγει στη θάλασσα. 

 
• Εντός του Ε.Ρ.Σ. εντοπίσθηκαν τρία ρέµατα, µε την έννοια των διατάξεων 

της παρ. 16 του άρθρου 2 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και της παρ. 1 
του άρθρου 6 του Ν. 880/1979, όπως ισχύει, που, µε βάση τις, κατά 
τόπους, διαµορφώσεις της επιφανείας του εδάφους, αλλά και τα λοιπά, 
φυσικά και τυπικά, χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητο να  υπάρχουν, 
εκκινούν από το εσωτερικό της έκτασής του  και συναντώνται, κατάντι, 
εκτός αυτής, µε µεγαλύτερα ρέµατα-αποδέκτες των υδάτων του. 
Ειδικότερα, υπάρχουν στην, εν λόγω, έκταση: 
- Νοτιο-∆υτικά το ρέµα ‘Α’, που απαρτίζεται από δύο κλάδους, που 

συναντώνται πλησίον του ορίου του Ε.Ρ.Σ. και εκβάλλουν, ως ενιαίο 
ρέµα, στο ρέµα ‘Βαλανάρης’ 

- Κεντρικά, το ρέµα ‘Β’, µε κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο, του 
οποίου το ανάντι τµήµα αποτελείται από δύο κλάδους, στη συνέχεια, 
ως ενιαίο ρέµα, διέρχεται από καλλιέργειες, σε εδάφη µε µικρή κλίση, 
και κατάντι του Ε.Ρ.Σ. εκβάλλει στο ρέµα ‘∆ασαµάρι’ και, µετά, στο 
‘Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας’ 

- Ανατολικά το ρέµα ‘Γ’, ανάντι, εντός του Ε.Ρ.Σ., µε κατεύθυνση από 
Βορειο-∆υτικά προς Νοτιο-Ανατολικά και, στη συνέχεια, από Βορρά 
προς Νότο και το οποίο εκβάλλει, εκτός του Ε.Ρ.Σ., στο ρέµα ‘Παλαιού 
Μύλου’. 

Σε κανένα, πάντως, από τα τρία ρέµατα, που βρίσκονται εντός της έκτασης 
του Ο.Σ., δεν σχηµατίζονται απότοµα πρανή, εκατέρωθεν της βαθειάς 
γραµµής, ενώ οι µέσες κλίσεις των πρανών είναι της τάξης των 15-25% 
και, µόνον, κατά τόπους, οι µέσες κλίσεις υπερβαίνουν το 30%, π.χ. στα 
ανάντι του Ανατολικού-Βόρειου κλάδου του ρέµατος ‘Β’, ή το 40%, στο 
Νότιο τµήµα του ∆υτικού κλάδου του ρέµατος ‘Α’. 
 

• Οι λοιπές πτυχώσεις της επιφάνειας του εδάφους, που υπάρχουν σε 
διάφορα σηµεία της έκτασης του Ο.Σ., δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, 
χαρακτηρισµού τους, ως ρεµάτων. Πράγµατι, λόγω της τοπογραφίας της 
ευρύτερης περιοχής και της ύπαρξης σηµαντικών τοπικών κλίσεων της 
επιφάνειας του εδάφους, δηµιουργούνται κοιλότητες και µικρές 
µισγάγκειες, που, όµως, δεν έχουν τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για να 
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χαρακτηρισθούν, ως ρέµατα, αφού δεν καταλήγουν σε άλλους 
µεγαλύτερης χωρητικότητας αποδέκτες (ρέµατα), ώστε να αποτελέσουν 
φορείς της απορροής των πλεοναζόντων υδάτων του, και, επιπλέον, 
έχουν µικρό µήκος και καταλήγουν σε περιοχές, οµαλές ή µε µικρή, ενιαία, 
κλίση, χωρίς όχθες και πρανή. 

 
Στο Σχέδιο 1β απεικονίζεται ο ίδιος ορθοφωτοχάρτης, σε κλίµακα 1:5.000, 
καθώς και οι βαθειές γραµµές, των παραπάνω ρεµάτων της ευρύτερης 
περιοχής, στον οποίο έχουν σχεδιασθεί τα Ο.Τ., στα οποία περιλαµβάνονται 
οι οικοδοµήσιµοι, κοινωφελείς ή µη και οι Κοινόχρηστοι Χώροι (Κ.Χ.) του 
Ε.Ρ.Σ. Έτσι, διαπιστώνεται, ότι: 
- ο ανατολικός κλάδος, Α1-Α2-Α6-Α7 & Α8, του ρέµατος ‘Α’, διέρχεται από 

τµήµατα των Ο.Τ. 44, 81, 82 (στο Βόρειο-Ανατολικό άκρο), 84 (στο 
Νοτιοδυτικό άκρο), 85 και 111 

- ο δυτικός κλάδος, Α2-Α3-Α4 & Α5, του ρέµατος ‘Α’, διέρχεται από τµήµατα 
των Ο.Τ. 76, 78, 88, 87, 86 (όλα Κ.Χ.) και 111  

- ο Ανατολικός, ανάντι, κλάδος Β1-Β3, του ρέµατος ‘Β’, διέρχεται από 
τµήµατα των Ο.Τ. 22 (Κ.Χ.), 58, 59 (Κ.Χ.), ο ∆υτικός, ανάντι, κλάδος Β2-
Β3, από τα Ο.Τ. 58, 59 (Κ.Χ.) και, νοτιότερα, ο κλάδος Β3-Β4-Β5 & Β6, 
από τα Ο.Τ. 61, 65 (στο Βορειο-∆υτικό άκρο), 68 (Κ.Χ.), 92 (στο Βορειο-
∆υτικό άκρο του, πολύ κοντά στην οικοδοµική γραµµή) και 93, και 

- ο κλάδος Γ1-Γ2, του ρέµατος ‘Γ’, διέρχεται από τµήµατα των Ο.Τ. 162 
(Κ.Χ.), 161 (Κ.Χ.), 159, 169 και 172 (σε µικρό τµήµα του στη ∆υτική 
πλευρά). 

 
Για λεπτοµερέστερη απεικόνιση των παραπάνω διαπιστώσεων, συντάχθηκαν 
τα Σχέδια 2α, 2β και 2γ, όπου περιλαµβάνονται, σε κλίµακα 1:2.000, 
αποσπάσµατα του ορθοφωτοχάρτη για τις περιοχές γύρω από τα τρία 
εντοπισθέντα ρέµατα, ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’ αντιστοίχως, εντός της έκτασης του Ο.Σ. 
Έτσι: 
 
- Στο Σχέδιο 2α, φαίνονται οι βαθειές γραµµές των κλάδων Α1-Α2-Α6-Α7 & 

Α8 και Α2-Α3-Α4 & Α5, του ρέµατος ‘Α’ και αναφέρονται τα υψόµετρα των 
διατοµών της επιφάνειας του εδάφους, σε χαρακτηριστικές θέσεις εντός  
οικοδοµήσιµων χώρων των Ο.Τ., ώστε να γίνεται αντιληπτή η τοπική 
µορφολογία του. Οι εµφανιζόµενες υψοµετρικές διαφορές, στην 
διαµορφωµένη κοιλότητα του εδάφους, κοντά στη βαθειά γραµµή του 
ρέµατος, είναι της τάξης των 2-3,5 µ.  

- Στο Σχέδιο 2β, φαίνονται οι βαθειές γραµµές των κλάδων Β1-Β3, Β2-Β3 
και Β3-Β4-Β5 & Β6, του ρέµατος ‘Β’ και τα υψόµετρα των διατοµών της 
επιφάνειας του εδάφους, στους οικοδοµήσιµους χώρους των Ο.Τ. από τα 
οποία διέρχεται. Η έκταση, µάλιστα, στο Ο.Τ. 68 είναι καλλιεργούµενη και 
η βαθειά γραµµή του ρέµατος διέρχεται ανάµεσα σε καλλιεργούµενα 
τµήµατα. 

- Στο Σχέδιο 2γ, φαίνεται η βαθειά γραµµή στον κλάδο Γ1-Γ2, του ρέµατος 
‘Γ’, και τα υψόµετρα σε θέσεις των οικοδοµήσιµων χώρων, των Ο.Τ. από 
όπου διέρχεται. 
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5.2 Α/Φ του έτους φωτοληψίας 1980 
 
Αξιοποιώντας τις Α/Φ µεγάλης κλίµακας αυτής της περιόδου, συντάχθηκαν 
ορθοφωτογραφίες, και στη συνέχεια ενιαίος ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης, για 
την ευρύτερη περιοχή του Ο.Σ. και, παράλληλα, στον ψηφιακό 
φωτογραµµετρικό σταθµό, έγινε λεπτοµερής στερεοσκοπική παρατήρηση 
όλης της περιοχής, που καλύπτουν τα ζεύγη των Α/Φ, και απόδοση των 
χαρακτηριστικών των ρεµάτων, που εντοπίσθηκαν σε αυτή. Περαιτέρω, στο 
Σχέδιο 3, µε υπόβαθρο τον συνταχθέντα ορθοφωτοχάρτη, σε κλίµακα 
1:5.000, απεικονίζεται το Ε.Ρ.Σ., µε τα Ο.Τ., και οι αποδοθείσες βαθειές 
γραµµές των ρεµάτων. 
 
Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις, για το έτος φωτοληψίας 1980, στην έκταση 
του Ο.Σ. είναι οι εξής: 
• Το µεγαλύτερο τµήµα της καλύπτεται από πυκνή υψηλή δενδρώδη 

βλάστηση και, µόνον, στο Νότιο και στο ∆υτικό τµήµα της, υπάρχει, κατά 
τόπους, αραιότερη ή και καθόλου, βλάστηση, ενώ δεν υπάρχουν, πλέον, 
καλλιέργειες, εκτός, ίσως, από µικρή επιφάνεια, που περιλαµβάνει 
τµήµατα των Ο.Τ. 64, 65 και 68 και, γενικά, σ’ αυτήν, υπάρχουν ελάχιστα 
κτίσµατα, µικρού εµβαδού επιφανείας. 

 
• Εντός της περιοχής του Ε.Ρ.Σ., έχουν διαµορφωθεί δρόµοι, οι οποίοι, 

οριζοντιογραφικά, δεν βρίσκονται πάντοτε στις θέσεις και δεν έχουν τα  
πλάτη που απεικονίζονται σ’ αυτό, ενώ, έχουν διαµορφωθεί δρόµοι, που 
διέρχονται από το εσωτερικό Ο.Τ. όπως, π.χ. των Ο.Τ. 145 και 165, και 
άλλοι, σε διαφορετικές θέσεις από τις εγκεκριµένες µε το Ρ.Σ. όπως, π.χ. 
µεταξύ των Ο.Τ. 19-20, 10-14 κ.ο.κ. Πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν 
και οι παλαιοί δρόµοι, που εντοπίσθηκαν κατά το 1962, διατρέχοντας την 
έκταση του Ο.Σ., µε διεύθυνση Βορρά-Νότου. 

 
• Εντοπίζονται τα ίδια ρέµατα, που είχαν εντοπισθεί και στις Α/Φ του έτους 

φωτοληψίας 1962, και ειδικότερα: 
- Τα δύο µεγάλα ρέµατα, ‘Βαλανάρης’ και ‘Αγίας Παρασκευής’, που 

βρίσκονται εκτός της έκτασης του Ο.Σ. και σε επαφή µε το ∆υτικό  και 
το Βορειο-Ανατολικό όριο της, αντιστοίχως. 

- Τα τρία µικρότερα ρέµατα, µε τα στοιχεία ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’, τα οποία 
εκκινούν από το εσωτερικό της έκτασης του Ο.Σ. και εκβάλλουν, εκτός 
της έκτασης του Ο.Σ., στο ‘Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας’, η θέση και η 
µορφή, καθενός από τα οποία, είναι, σε γενικές γραµµές, οι ίδιες µε 
αυτές, του έτους 1962. 

Στο ρέµα ‘Α’, η µόνη ουσιαστική διαφοροποίηση, που υπάρχει µεταξύ των 
χρονικών περιόδων 1962 και 1980, έγκειται στον µη εντοπισµό, κατά το 
1980, του κλάδου Α6-Α8 της απόδοσης του 1962, πιθανώς γιατί η έκταση 
του Ο.Τ. 81 το έτος 1980 καλύπτεται, πλήρως, από πυκνή υψηλή 
βλάστηση, οπότε είναι δύσκολη, έως αδύνατη, η στερεοσκοπική 
παρατήρηση της επιφάνειας του εδάφους. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει 
και σε µεγάλο τµήµα του δυτικού κλάδου του ρέµατος ‘Α’, όπως π.χ. στα 
Ο.Τ. 86 και 88, πλην, όµως, οι εντονότερες κλίσεις, που υπάρχουν στην 
περιοχή αυτή, επιτρέπουν την αξιόπιστη εκτίµηση της µορφολογίας του 
εδάφους, ακόµη και αν δεν είναι ορατή η επιφάνεια του εδάφους. 
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Στο ρέµα ‘Β’ η διαφοροποίηση, που υπάρχει, έγκειται στην αδυναµία 
εντοπισµού, κατά το 1980, της κοίτης, και της βαθειάς γραµµής του, στην 
έκταση, που απέµεινε ως καλλιεργούµενη σε όλη την περιοχή του Ο.Σ., µε 
αποτέλεσµα, η αποδοθείσα βαθειά γραµµή να διακόπτεται από το µέσον, 
περίπου, του Ο.Τ. 61, µέχρι το Νότιο τµήµα του Ο.Τ. 68. Πάντως, από την 
τοπογραφία και την µορφολογία της ευρύτερης περιοχής, είναι προφανές 
ότι οι αποδοθείσες, κατά το έτος 1980, γραµµές, µε τα στοιχεία, αφενός, 
Β1 & Β2-Β3-Β4 και αφετέρου, Β5-Β6-Β7, αποτελούν τµήµατα, ενός και του 
ιδίου, ρέµατος. 
Στο ρέµα ‘Γ’ η διαφοροποίηση, που υπάρχει, δεν είναι ουσιαστική, καθώς 
οφείλεται στην αδυναµία εντοπισµού, από τις Α/Φ του έτους 1980, της 
διαδροµής της βαθειάς γραµµής του ρέµατος µέσα από το Ο.Τ. 159 και, 
όχι, στην µη ύπαρξη του. Πάντως, η επιφάνεια του εδάφους, στο 
µεγαλύτερο τµήµα του Ο.Τ. 159, όπως και στα γειτονικά Ο.Τ. 154 και 160, 
καλύπτεται, πλήρως, από πυκνή υψηλή βλάστηση. 
Για την καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των παραπάνω στοιχείων, 
συντάχθηκαν τα Σχέδια 4α, 4β και 4γ, όπου περιλαµβάνονταν, σε κλίµακα 
1:2.000, αποσπάσµατα του ορθοφωτοχάρτη για τις περιοχές γύρω από τα 
τρία ρέµατα ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’ αντιστοίχως. Έτσι, φαίνονται στο Σχέδιο 4α, οι, 
αποδοθείσες κατά το έτος 1980, βαθειές γραµµές των κλάδων Α1-Α2-Α6 
και Α2-Α3-Α4 & Α5, του ρέµατος ‘Α’, στο Σχέδιο 4β, οι βαθειές γραµµές 
των κλάδων Β1 & Β2-Β3-Β4 και Β5-Β6, του ρέµατος ‘Β’, και στο Σχέδιο 4γ, 
η βαθειά γραµµή του ρέµατος ‘Γ’, στα τµήµατα Γ1-Γ2 και Γ3-Γ4, ενώ, ο 
κλάδος Γ4-Γ5 κείται, εκτός του Ρ.Σ. του Ο.Σ. 

 
• Σε καµία άλλη θέση της έκτασης του Ο.Σ. δεν εντοπίσθηκαν διαµορφώσεις 

της επιφάνειας του εδάφους ή µισγάγκειες, που να πληρούν τις 
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, ώστε να χαρακτηρισθούν ρέµατα, 
µε την έννοια των διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 1 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979, όπως, ισχύει. 
Γενικώς, δε, η τοπογραφία της περιοχής δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση µε 
αυτήν που υπήρχε, το έτος 1962, πέραν της διάνοιξης των δρόµων και της 
αλλαγής της χρήσης και κάλυψης της γης, οπότε ισχύουν οι ίδιες 
διαπιστώσεις για τα ρέµατα, οι οποίες είχαν προκύψει από την διερεύνηση 
των στερεοµοντέλων εκείνης της χρονικής περιόδου. 

 
5.3 Α/Φ του έτους φωτοληψίας 2001 
 
Οι έγχρωµες Α/Φ αυτής της περιόδου, είναι µεν µικρότερης κλίµακας από τις 
Α/Φ των ετών 1962 και 1980, αλλά, απολύτως, ικανοποιητικής για τις 
απαιτήσεις, ακρίβειας και λεπτοµέρειας καταγραφής, της παρούσας 
διερεύνησης. Εξ άλλου, η δυνατότητα µέτρησης µεγάλου αριθµού, σαφώς 
προσδιοριζόµενων στις Α/Φ αυτές, φ/σ σηµείων, εξισορροπεί την διαφορά 
κλίµακας των αρχικών εικόνων, (βλ. εδάφια 4.β και 4.γ της έκθεσης). 
Ακολουθώντας την εκτεθείσα φωτογραµµετρική διαδικασία, συντάχθηκε 
ορθοφωτοχάρτης και έγινε ενδελεχής στερεοσκοπική παρατήρηση και 
απόδοση των τοπογραφικών στοιχείων της επιφάνειας του εδάφους, για την 
ευρύτερη περιοχή του Ο.Σ. 
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Στο Σχέδιο 5, απεικονίζονται, σε κλίµακα 1:5.000, ο έγχρωµος 
ορθοφωτοχάρτης της περιοχής και σ’ αυτόν τα παρακάτω διανυσµατικά 
στοιχεία:  
- Το Ε.Ρ.Σ. της έκτασης του Ο.Σ., µε τα Ο.Τ. και  
- Οι βαθειές γραµµές των ρεµάτων, µε γραµµή κυανού χρώµατος, και, όπου 

υπάρχουν έντονες κλίσεις, το φρύδι των πρανών, µε γραµµή πορτοκαλί 
χρώµατος, όπως αποδόθηκαν στον ψηφιακό φωτογραµµετρικό σταθµό. 

 
Σε όλη την έκταση, που καταλαµβάνει το Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ., δεν υπάρχουν, 
παρά, ελάχιστα, µεµονωµένα, στοιχεία υψηλής βλάστησης, σε πλήρη 
αντίθεση µε την βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή, το έτος 1980. Το 
γεγονός αυτό, επιτρέπει την ευκρινή στερεοσκοπική παρατήρηση της 
επιφάνειας του εδάφους, σε κάθε σηµείο της έκτασης του Ο.Σ. Σηµειωτέον ότι, 
δεν υπάρχουν, πλέον, καλλιέργειες. 
 
Εχει υλοποιηθεί στο έδαφος το σύνολο του οδικού δικτύου, που 
περιλαµβάνεται στο Ε.Ρ.Σ. της έκτασης του Ο.Σ. και δεν υπάρχουν, πλέον, 
εµφανή ίχνη παλαιότερων δρόµων, που δεν αποτελούσαν τµήµατα αυτού του 
δικτύου. Σε 106 από τα Ο.Τ. του Ε.Ρ.Σ., έχουν κατασκευασθεί, ή βρίσκονται, 
υπό κατασκευή, τουλάχιστον 135 νέα κτίσµατα κατοικιών, τα περισσότερα 
µεγάλου εµβαδού, που διαθέτουν περισσοτέρους του ενός ορόφους. 
 
Η διερεύνηση για τον εντοπισµό και την απόδοση των ρεµάτων της ευρύτερης 
περιοχής, κατέληξε σε παρόµοια αποτελέσµατα µε τις προηγούµενες χρονικές 
περιόδους, και, ιδιαίτερα, µε αυτά του έτους 1962. Πιο συγκεκριµένα 
εντοπίσθηκαν τα παρακάτω ρέµατα: 
 
• Το ρέµα ‘Βαλανάρης’, Ανατολικά του τελευταίου δρόµου του Ε.Ρ.Σ., και το 

ρέµα ‘Αγ. Παρασκευής’, Βορειο-Ανατολικά του τελευταίου δρόµου του. 
Πρόκειται για τα δύο µεγάλα ρέµατα, που περιβάλλουν την έκταση του 
Ο.Σ., τα οποία βρίσκονται εκτός του Ε.Ρ.Σ., και τα οποία εντοπίζονται 
σαφώς, σε όλες τις εξετασθείσες χρονικές περιόδους. Μάλιστα, κατά το 
έτος 2001, λόγω της απουσίας πυκνής υψηλής βλάστησης στην περιοχή, 
είναι δυνατόν να αποδοθούν µε σαφήνεια οι οριογραµµές των πρανών 
αυτών των ρεµάτων. 

  
• Τα τρία µικρότερα ρέµατα, µε τις ονοµασίες ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’, που έχουν 

περιγραφεί και στις δύο προηγούµενες χρονικές περιόδους, που εκκινούν 
από το εσωτερικό της έκτασης του Ο.Σ. και εκβάλλουν, Νοτιο-Ανατολικά, 
στο ‘Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας’. 

 
Η οριζοντιογραφική θέση και η µορφή, καθενός από τα τρία ρέµατα ‘Α’, ‘Β’ και 
‘Γ’, είναι, σε γενικές γραµµές, οι ίδιες µε αυτές του έτους 1962. Υψοµετρικά 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις, λόγω των έργων διάνοιξης δρόµων, κατασκευής 
τεχνικών και ανέγερσης κτισµάτων, που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 
περιοχή, κατά το χρονικό διάστηµα, που µεσολάβησε, αλλά και της αυξηµένης 
διάβρωσης του εδάφους, από την απουσία βλάστησης επί σειρά ετών πριν 
από το έτος 2001.  Για την καλύτερη απεικόνιση των περιοχών γύρω από τα 
αποδοθέντα ρέµατα ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’, συντάχθηκαν, σε κλίµακα 1:2.000, τα 
Σχέδια 6α, 6β και 6γ, που έχουν, ως υπόβαθρα αποσπάσµατα του 
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ορθοφωτοχάρτη των περιοχών γύρω από αυτά, απεικονίζουν τις θέσεις των 
βαθειών γραµµών και  αναφέρουν τα υψόµετρα των διατοµών της επιφάνειας 
του εδάφους, σε χαρακτηριστικές θέσεις εντός των Ο.Τ. από τα οποία 
διέρχονται. Πιο συγκεκριµένα, φαίνονται: 
 
- Στο Σχέδιο 6α, για το ρέµα ‘Α’, οι βαθειές γραµµές του Ανατολικού κλάδου 

Α1-Α2-Α4-Α5 & Α6, που διέρχεται από τα Ο.Τ. 44, 81, 82, 84, 85 και 111, 
και του ∆υτικού κλάδου Α2-Α3, που διέρχεται από τα χαρακτηρισµένα, στο 
Ε.Ρ.Σ., ως Κ.Χ., Ο.Τ. 76, 78, 88, 87 και 87, µε µέσες κλίσεις των πρανών 
κυµαινόµενες από 10-27% στον Ανατολικό κλάδο, και από 15-45% στον 
∆υτικό κλάδο. Μάλιστα, οι βαθειές αυτές γραµµές διακόπτονται από τους 
διανοιχθέντες δρόµους και στις θέσεις αυτές έχουν κατασκευασθεί τεχνικά 
έργα, για την υπόγεια απορροή των υδάτων. 

  
- Στο Σχέδιο 6β, για το ρέµα ‘Β’, οι βαθειές γραµµές των κλάδων Β1-Β3, Β2-

Β3 και Β3-Β4-Β5-Β6-Β7 & Β8, που διέρχονται από τα Ο.Τ. 22 (Κ.Χ.), 58, 
59 (Κ.Χ.), 61, 65, 68 (Κ.Χ.), 92 (πολύ κοντά στην οικοδοµική γραµµή) και 
93. Στις διασταυρώσεις των βαθειών γραµµών µε τους δρόµους µεταξύ 
των Ο.Τ. 22-58 και 58-59, έχουν κατασκευασθεί τεχνικά έργα, για την 
υπόγεια απορροή των υδάτων, ενώ, µεταξύ των Ο.Τ. 61-65 και 65-68, δεν 
είναι αναγνωρίσιµες, στο στερεοµοντέλο των Α/Φ, λόγω της µικρής κλίσης, 
που έχει η επιφάνεια του εδάφους, στην περιοχή αυτή, αλλά και των 
έργων, που έχουν εκτελεσθεί. Οι µέσες κλίσεις των πρανών του ρέµατος, 
είναι µικρές στο Νότιο τµήµα του (Ο.Τ. 64, 68 και 93), της τάξης του 10-
15%, και αρκετά µεγαλύτερες στο Βόρειο τµήµα του, από 20-35% (Ο.Τ. 22 
και 58). 

 
- Στο Σχέδιο 6γ, για το ρέµα ‘Γ’, η βαθειά γραµµή Γ1-Γ2 και Γ3-Γ4, η οποία 

διέρχεται από τα Ο.Τ. 162 (Κ.Χ.), 161 (Κ.Χ.), 159 και 169 και διακόπτεται, 
όχι, µόνον από τους διανοιχθέντες δρόµους, αλλά και από χωµατουργικά 
έργα, που έχουν εκτελεσθεί στο εσωτερικό των Ο.Τ. 159 και 169. Οι µέσες 
κλίσεις των πρανών του κυµαίνονται από 6% (Ο.Τ. 159), µέχρι 30% (Ο.Τ. 
162). 

 
Στη σειρά Σχεδίων 7, απεικονίζονται, µε υπόβαθρο τα αποσπάσµατα των 
ορθοφωτοχαρτών, σε κλίµακα 1:2.000, οι βαθειές γραµµές των ρεµάτων ‘Α’ 
(Σχέδιο 7α), ‘Β’ (Σχέδιο 7β) και ‘Γ’ (Σχέδιο 7γ), οι Ο.Γ. και Ρ.Γ., και 
επιπρόσθετα η διανοµή των οικοπέδων του Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ., στους 
οικοδοµήσιµους χώρους, από όπου διέρχεται κάθε ρέµα. Ετσι, είναι, εύκολα, 
εφικτή η συσχέτιση της πορείας των ρεµάτων ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’ µε την διανοµή 
των οικοπέδων στο χώρο. 
 
Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, για καµία άλλη διαµόρφωση της 
επιφάνειας του εδάφους, στο εσωτερικό της έκτασης του Ο.Σ., δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις, που καθορίζονται στις διατάξεις της παρ. 16 του 
άρθρου 1 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 
880/1979, όπως ισχύει,  ώστε να χαρακτηρισθεί, ως ρέµα. Συνεπώς, τα, µόνα, 
ρέµατα, µε την έννοια των παραπάνω διατάξεων, που εντοπίσθηκαν στα 
στερεοζεύγη των Α/Φ του έτους φωτοληψίας 2001, είναι τα ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’, 
όπως περιγράφονται παραπάνω. 
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6. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
 
Από τα αποτελέσµατα της διερεύνησης, που αναφέρονται παραπάνω, 
προκύπτει το συµπέρασµα, ότι τόσο τα δύο µεγάλα ρέµατα ‘Βαλανάρη’ και 
‘Αγ. Παρασκευής’, που βρίσκονται εκτός της έκτασης του Ο.Σ. «Ο ΆΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», όσο και τα τρία µικρότερα, που εντοπίσθηκαν στο εσωτερικό 
της, δεν µεταβλήθηκαν, ως προς τη µορφή και την, εν γένει, θέση τους, κατά 
την διάρκεια των σαράντα (40) ετών, που µεσολάβησαν από το 1962 µέχρι το 
2001, ενώ οι τοπικές διαφοροποιήσεις, διαχρονικά, των κλάδων τους, 
αναλύθηκαν πλήρως και, πάντως, ερµηνεύονται επαρκώς. 
 
Για να διαπιστωθεί αν υπήρξε οριζοντιογραφική µετατόπιση της θέσης τους, 
έγινε ταυτόχρονη επάλληλη απεικόνιση των αποδόσεων των βαθειών 
γραµµών των ρεµάτων κατά τις τρείς διερευνηθείσες χρονικές περιόδους: 
1962, 1980 και 2001 και στο Σχήµα 8, φαίνεται το αποτέλεσµα της, µε 
υπόβαθρο τις, υπό σµίκρυνση, σε κλίµακα 1:20.000, πινακίδες της ΓΥΣ, 
κλίµακας πρωτοτύπου 1:5.000. 
 
Όπως προκύπτει, από την παραπάνω απεικόνιση, παρά τις οποιεσδήποτε 
µεταβολές της χρήσης και της κάλυψης της γης, που συνέβησαν, και την 
έντονη οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα, που παρατηρήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, η οριζοντιογραφική θέση και η µορφή των ρεµάτων 
παρέµειναν, ουσιαστικά, αναλλοίωτες. Πράγµατι, οι διαχρονικές διαφορές των 
οριζοντιογραφικών θέσεων των βαθειών γραµµών των ρεµάτων ‘Α’, ‘Β, και ‘Γ’, 
βρίσκονται, εντός του εύρους ακριβείας, του χρησιµοποιηθέντος υλικού και 
της µεθόδου απόδοσης, ή το υπερβαίνουν, κατά λίγα µέτρα, δηλαδή, και, ως 
εκ τούτου,  πρακτικά ταυτίζονται. 
 
Επιπρόσθετα, στο Σχήµα 8 φαίνεται µε σαφήνεια, ότι οι αποδέκτες των 
πλεοναζόντων υδάτων της επιφάνειας του εδάφους, που εντοπίσθηκαν εντός 
της έκτασης του Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ., αποτελούν τα, ανάντι, τµήµατα αποδεκτών 
των υδάτων της ευρύτερης περιοχής µεγαλύτερης χωρητικότητας, που είναι 
αναγκαία συνθήκη για να χαρακτηρισθούν, ρέµατα, µε την έννοια των 
διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 2 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979, όπως ισχύει. Ειδικότερα, το ρέµα ‘Α’ 
εκβάλλει στο ρέµα ‘Βαλανάρη’, το οποίο, κατάντι, εκβάλλει στο ‘Μεγάλο Ρέµα 
Ραφήνας’ και τα ρέµατα ‘Β’ και ‘Γ’, αποτελούν τα, ανάντι, τµήµατα των 
ρεµάτων ‘∆ασαµάρι’ και ‘Παλαιού Μύλου’, αντιστοίχως, τα οποία, αµφότερα, 
στη συνέχεια, εκβάλλουν, επίσης, στο ‘Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας’, ενώ καµία 
άλλη διαµόρφωση της επιφάνειας του εδάφους, στο εσωτερικό του Ε.Ρ.Σ. του 
Ο.Σ., δεν εκβάλλει στα ρέµατα αυτά, που αποτελούν και τα µόνα ρέµατα της 
περιοχής. 
 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Από την παραπάνω διαχρονική ανάλυση και συγκριτική µελέτη των 
αποτελεσµάτων της φωτογραµµετρικής απόδοσης και της φωτοερµηνευτικής 
µελέτης των Α/Φ των ετών φωτοληψίας 1962, 1980 και 2001, προκύπτουν τα 
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παρακάτω συµπεράσµατα για την έκταση του Ε.Ρ.Σ. του Ο.Σ., «Ο ΆΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ»: 
 
• Εντοπίσθηκαν, και στις τρείς εξετασθείσες χρονικές περιόδους, τρείς 

(3) φυσικές διαµορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους, που έχουν τα 
χαρακτηριστικά του ρέµατος, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις της 
παρ. 16 του άρθρου 1 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 880/1979, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε, τελικά, µε 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 και, έκτοτε, ισχύει, και 
αποδόθηκαν τα γεωµετρικά στοιχεία τους, περιγραφόµενες, µε τα στοιχεία 
‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’. 

 
• Η θέση και η µορφή καθενός από τα τρία αυτά ρέµατα, ‘Α’, ‘Β’ και ‘Γ’, 

παρέµειναν, πρακτικά, αναλλοίωτες, από την δεκαετία του 1960, µέχρι 
το 2001,  ενώ,  οι βαθειές γραµµές τους, διέρχονται: 
- από τα Ο.Τ., µε αριθµούς 44, 81, 82, 84, 85,111, 76, 78, 88, 87 και 86,  
- από τα Ο.Τ.,  µε αριθµούς 22, 58, 59, 61, 65, 68, 92 και 93 και 
- από τα Ο.Τ.,  µε αριθµούς 162, 161, 159, 169 και 172, αντιστοίχως. 

 
• Καµία άλλη διαµόρφωση της επιφάνειας του εδάφους, στο 

εσωτερικό της έκτασης, δεν έχει τα απαραίτητα, φυσικά και τυπικά, 
στοιχεία, για να χαρακτηρισθεί, ως ρέµα, µε την έννοια των 
διατάξεων αυτών.  

 
 

Οι  συντάξαντες 
 
 
 

Χαράλαµπος Ιωαννίδης         Σοφία Σοϊλέ 
            Επίκουρος Καθηγητής    Αγρ.-Τοπογράφος  
         Εργαστ. Φωτογραµµετρίας      Μηχανικός ΕΜΠ 
Σχολής Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών 
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