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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λαµβάνοντας υπόψη (α) τις σύγχρονες εξελίξεις στο τοµέα της δορυφορικής 
γεωδαισίας, (β) την αλµατώδη ανάπτυξη των συστηµάτων GNSS όσον αφορά στην ακρίβεια 3∆ 
προσδιορισµού της απόλυτης (µερικά cm) και της σχετικής (<mm) θέσης ενός σηµείου στο χώρο, 
(γ) τα προβλήµατα του υφιστάµενου ΕΓΣΑ87, (δ) την σχεδιαζόµενη υποδοµή του HEPOS από την 
ΚΤ-ΑΕ και (ε) την υφιστάµενη υποδοµή στα πλαίσια του EUREF, στην παρούσα εργασία (1) 
παρουσιάζουµε τις δυνατότητες σύνδεσης του ΕΓΣΑ87 µε άλλα 3∆ ΓΣΑ, (2) τεκµηριώνουµε την 
αναγκαιότητα ίδρυσης ενός νέου Ελληνικού datum µε έµφαση στα πλεονεκτήµατα των χρηστών 
του και (3) προτείνουµε µεθοδολογίες για τον ορισµό ενός νέου ΓΣΑ στην Ελλάδα. 

 
ABSTRACT: Taking into account (a) all recent developments in the field of Satellite Geodesy, (b) 
the rapid growth of GNSSs with respect to the accuracy level for 3D point positioning, (c) the well-
known problems concerning the Hellenic geodetic datum HGRS87, (d) the geodetic infrastructure 
related to the HEPOS system which is pllaned by the Hellenic Cadastre SA, and (e) the existing 
EUREF stations that are currently operating in Greece, in this paper: (1) the methodology to estab-
lish the geodetic connection between HGRS87 and various International and European 3D geo-
detic datums is presented, (2) the need to define and implement a new geodetic Hellenic datum - 
with emphasis on the benefits for the involved agencies and related users - is documented, and (3) 
various approaches for the definition of a new geodetic reference system for Greece are proposed. 
 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα 
της δορυφορικής Γεωδαισίας, καθώς και η 
συνεχιζόµενη ανάπτυξη πληρέστερων θεωρη-
τικών µοντέλων και αλγοριθµικών τεχνικών για 
την επεξεργασία δεδοµένων του Παγκόσµιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος GPS, έχουν επιφέ-
ρει µια αλµατώδη αύξηση στην ακρίβεια προσ-
διορισµού της θέσης σηµείων στην επιφάνεια 
της Γης. Με την χρήση του GPS είναι πλέον 
σχετικά εύκολο να υπολογίσουµε µε ακρίβεια 
λίγων εκατοστών τόσο την απόλυτη (σε σχέση 
µε κάποιο γεωκεντρικό σύστηµα αναφοράς) 
θέση ενός σηµείου, όσο και την σχετική του 
θέση ως προς κάποιο γνωστό επίγειο σταθµό 
ελέγχου που µπορεί να βρίσκεται αρκετές 
εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό, η χρήση του υφιστάµενου 
επίσηµου Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήµατος 
Αναφοράς – ΕΓΣΑ87 (ΟΚΧΕ, 1987) κρίνεται 
πλέον ανεπαρκής για την πλήρη κάλυψη των 
γεωδαιτικών, τοπογραφικών και χαρτογραφι-
κών αναγκών της χώρας, αλλά και για την 
υποστήριξη άλλων επιστηµονικών µελετών και 

εφαρµογών που απαιτούν ένα σύγχρονο, 
τρισδιάστατο και υψηλής ακρίβειας σύστηµα 
αναφοράς για την καταγραφή, την µελέτη και 
την δυναµική παρακολούθηση διαφόρων φυσι-
κών φαινοµένων και ανθρωπογενών διεργασι-
ών. Η σηµαντική αδυναµία του ΕΓΣΑ87 οφεί-
λεται στο γεγονός ότι είναι πλέον ένα ξεπε-
ρασµένο σύστηµα αναφοράς από πλευράς 
ακρίβειας και αξιοπιστίας, αφού ο υπολογισµός 
του έγινε πριν από δύο δεκαετίες χρησιµοποι-
ώντας δεδοµένα και τεχνικές συνόρθωσης τα 
οποία δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να 
ικανοποιήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις για 
ένα εθνικό γεωδαιτικό δίκτυο πρώτης τάξης.  

Επιπλέον, το ΕΓΣΑ87 δεν είναι ένα αληθινά 
τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς (καλύπτο-
ντας πάντως τις χαρτογραφικές απαιτήσεις του 
Εθνικού Κτηµατολογίου), δηµιουργώντας όµως 
έτσι ένα σηµαντικό κενό στην ύπαρξη ενός 
αξιόπιστου εθνικού δικτύου υψοµετρικού 
ελέγχου, µε βάση δορυφορικές µετρήσεις υψη-
λής ακρίβειας, µιας και η ποιότητα του υπάρ-
χοντος κλασικού χωροσταθµικού δικτύου είναι 
ιδιαίτερα προβληµατική.  



Λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα διάφορα 
γεωδυναµικά φαινόµενα (κίνηση τεκτονικών 
πλακών, σεισµική δραστηριότητα, κλπ.) που 
επηρεάζουν σηµαντικά την γεωµετρία του 
Ελληνικού χώρου σε διάφορες χρονικές και 
χωρικές κλίµακες, όσο και τη χρησιµότητα της 
διαχρονικής παρακολούθησης τους, µπορούµε 
να συµπεράνουµε ότι υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη για τη µελέτη και τη δηµιουργία ενός 
νέου εθνικού γεωδαιτικού συστήµατος αναφο-
ράς το οποίο θα παρέχει το αναγκαίο υπόβα-
θρο για την σωστή και ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση χωρικών πληροφοριών.  

Στην εργασία αυτή αναλύονται διεξοδικά τα 
παραπάνω θέµατα µε διάφορα παραδείγµατα 
από την επιστηµονική και επαγγελµατική 
πρακτική, και παρουσιάζεται µία σειρά προτά-
σεων που, σε συνδυασµό µε την µελλοντική 
λειτουργία του HEPOS – Hellenic Positioning 
System (Γιαννίου και Μάστορης, 2006) στην 
Ελλάδα, µπορούν να εφαρµοσθούν για την 
οµαλή µετάβαση από το παλιό ΕΓΣΑ87 σε µία 
νέα βελτιωµένη έκδοση ΕΓΣΑyy (?).  

Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για 
τον ακριβή µετασχηµατισµό συντεταγµένων 
από και προς όλα τα υφιστάµενα εθνικά και 
διεθνή συστήµατα αναφοράς (ITRFyy, 
ETRFyy, GR-παλαιό, κά), µε κύριο µέληµα τον 
αµφίδροµο µετασχηµατισµό µεταξύ του 
ΕΓΣΑ87 και του νέου συστήµατος ΕΓΣΑyy. Οι 
υπάρχουσες εθνικές υποδοµές συλλογής και 
αναφοράς δορυφορικών δεδοµένων από τους 
µόνιµους γεωδαιτικούς σταθµούς παρακαλού-
θησης του συστήµατος EUREF (σταθµοί 
AUT1, TUC2, NOA1) κρίνονται επαρκείς και 
ουσιαστικές για την υποστήριξη ενός τέτοιου 
εγχειρήµατος.  

Πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της 
µοντελοποίησης του γήινου πεδίου βαρύτητας 
µε την δηµιουργία παγκόσµιων µοντέλων του 
γεωειδούς µε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό 
ανάπτυξης σε σειρές σφαιρικών αρµονικών 
συντελεστών που οδηγεί σε γνώση της 
µαθηµατικής επιφάνειας της Γης µε πολύ 
υψηλή διακριτική ανάλυση και ακρίβεια, 
ενδεχοµένως να αποδειχθούν εξαιρετικά 
χρήσιµες για τον εκσυγχρονισµό του ΕΓΣΑ 
(Pavlis, 2006). Προκαταρκτικές θεωρητικές και 
υπολογιστικές µελέτες για τη δυνατότητα 
υλοποίησης του προτεινόµενου στόχου είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. 

 
 
 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
Τον ∆εκέµβριο του 1987, έγινε η επίσηµη 
παρουσίαση του (τότε νέου datum) ΕΓΣΑ87. 
Στο εισαγωγικό σηµείωµα της οµώνυµης έκδο-
σης του ΟΚΧΕ (∆εκέµβριος, 1987), ο καθηγη-
τής Γεώργιος Βέης αναφέρει ότι  
 

… το προτεινόµενο εδώ γεωδαιτικό 
σύστηµα αναφοράς είναι ένα από τα 
τελειότερα και πλέον σύγχρονα που 
υπάρχουν και µπορεί άνετα να καλύψει τις 
ανάγκες για τουλάχιστον την επόµενη 
εικοσαετία … 

 
Αυτή η εικοσαετία σήµερα (2006) παρήλθε.  Το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο, για τις ανάγκες του 
οποίου θεσµοθετήθηκε το ΕΓΣΑ87, δεν ολοκ-
ληρώθηκε ούτε κατά 10%, ενώ το σύστηµα 
αναφοράς στο οποίο στηρίζεται, χρειάζεται 
προσαρµογή στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

Η καθυστέρηση στην ίδρυση ενός σύγχρο-
νου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς δεν 
είναι αποκλειστικά µια Ελληνική αδυναµία. Τα 
συστήµατα αναφοράς δεν αλλάζουν εύκολα, 
αφοµοιώνονται δύσκολα και κοστίζουν ακριβά. 
Ακόµη και στην τεχνολογικά προηγµένη 
Γαλλία, η οποία φιλοξενεί ένα πλήθος διεθνών 
γεωδαιτικών γραφείων και υπηρεσιών, µέχρι 
το 1991 ο γεωδαιτικός «ιστός» απαιτούσε 
µετρήσεις γωνιών σε ένα δίκτυο µε περίπου 
δεκαπέντε «βάσεις» (το 1960) για τη 
διαφύλαξη της κλίµακας (Kasser and Breton, 
2003). Σήµερα, οι χρήστες στη Γαλλία 
µπορούν να προσδιορίζουν το «στίγµα» τους 
µε ακρίβεια 2cm στο ITRF93, ενώ παράλληλα 
µπορούν να το µετασχηµατίσουν στο παλιό 
datum µε ακρίβεια 5cm. 

Είναι προσωπική µας άποψη ότι τη θέση 
των «τριγωνοµετρικών» του προηγούµενου 
αιώνα, παίρνουν πλέον οι µόνιµοι σταθµοί 
παρακολούθησης δορυφορικών συστηµάτων 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems, 
GPS/Glonass/Galilleo). 

Σε µια σειρά από συσκέψεις που 
πραγµατοποιήθηκαν τη διετία 2004-2005 µε 
πρωτοβουλία της Κτηµατολόγιο ΑΕ και 
συµµετέχοντες εκπροσώπους Φορέων και 
ΑΕΙ, εξετάστηκε η αναγκαιότητα της ίδρυσης 
ενός νέου συστήµατος αναφοράς το οποίο να 
καλύπτει τις ανάγκες (και ταυτόχρονα να 
αποτελεί το γεωδαιτικό υπόβαθρο) του HE-
POS. Μέσω του HEPOS η Ελλάδα µπαίνει στο 
χορό µιας δεκάδας χωρών που χρησιµοποιούν 
προηγµένη δορυφορική τεχνολογία για να 
καλύψουν αυξηµένες ανάγκες τρισδιάστατης 



χωρικής καταγραφής και πλοήγησης (Γιαννίου 
και Μάστορης, 2006).  Όπως προκύπτει από 
τα πρακτικά των συσκέψεων,  

 
«… θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο 
µετασχηµατισµός από το νέο δορυφορικό 
σύστηµα στο ΕΓΣΑ87 (και αντίστροφα) θα 
πρέπει να γίνεται µε µια αβεβαιότητα 
καλύτερη από 15cm. Αυτό προκύπτει από 
το γεγονός ότι «η εσωτερική ακρίβεια των 
τριγωνοµετρικών σηµείων (του ίδιου 
φύλλου χάρτη) στην πλειοψηφία τους είναι 
5-7cm, ενώ για σηµεία που ανήκουν σε 
διαφορετικά φύλλα χάρτη, αυτή η ακρίβεια 
περιορίζεται σε 40cm» … 

 
Κατά την τελευταία πενταετία, µε πρωτοβου-
λία αρχικά δύο Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν µόνι-
µοι σταθµοί συλλογής και διάθεσης δεδοµένων 
GPS στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δράσης 
EUREF. Οι σταθµοί αυτοί : TUC2 (Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Tµήµα Ορυκτών Πόρων), AUT1 
(ΑΠΘ, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας) 
και ΝΟΑ1 (Εθνικό Αστεροσκοπείο), λειτου-
ργούν σε 24ωρη βάση, ενώ τω δεδοµένα τους 
διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµενο µε 
διαδικασίες file transfer protocol (ftp) από τους 
σταθµούς επεξεργασίας µέσω του διαδικτύου. 
Παράλληλα µε τους τρείς αυτούς σταθµούς, 
λειτουργεί ένας αριθµός µόνιµων σταθµών για 
την υποστήριξη Ελληνικών ή διεθνών ερευνη-
τικών προγραµµάτων, τα δεδοµένα των οποί-
ων θα µπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν, 
προκειµένου να επιτευχθεί ένας ακριβέστερος 
προσδιορισµός της θέσης σηµείων πύκνωσης 
µέσα στην ελληνική (ηπειρωτική ή νησιωτική) 
επικράτεια. 

Παράλληλα, η ερευνητική µας οµάδα στο 
ΑΠΘ έχει ήδη αναπτύξει και εγκαταστήσει 
λογισµικό, έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και έχει 
εκπονήσει προκαταρκτικές µελέτες για την 
ασφαλή και ακριβή µετάβαση µεταξύ δύο 
διαφορετικών συστηµάτων αναφοράς. 

Στα πλαίσια µιας σειράς ενεργειών της 
Κτηµατολόγιο ΑΕ, έχουµε επιλεγεί να 
υποστηρίξουµε συµβουλευτικά την Εταιρεία 
στο καθορισµό των παραµέτρων µετάβασης, 
αρχικά από το (όποιο) δορυφορικό σύστηµα 
αναφοράς του HEPOS στο ΕΓΣΑ87. Τµήµα 
της µελέτης είναι η επεξεργασία των παρατη-
ρήσεων GPS που θα εκτελεστούν µε σκοπό 
τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου µετά-
βασης από το δορυφορικό σύστηµα (ITRFxx / 
ETRFyy) στο ΕΓΣΑ87 (µοντέλο και παράµετροι 
µετασχηµατισµού) για τη λειτουργία του HE-
POS. Οι µετρήσεις στους 100+ σταθµούς του 

HEPOS καθώς και οι µετρήσεις σε (περίπου) 
2800 σηµεία αναφοράς σε όλη την Ελλάδα, 
µετά από την επεξεργασία τους, θα 
προσφέρουν τη βάση τόσο για τους απαιτού-
µενους µετασχηµατισµoύς στο (παλιό) 
ΕΓΣΑ87, όσο και για τη συγκρότηση ενός 
(νέου) ΕΓΣΑyy. 

 
 

3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΣΑ87 ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ 3∆ ΓΣΑ 

 
Ανεξάρτητα από την προοπτική δηµιουργίας 
ενός νέου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς 
για την Ελλάδα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για 
την καθιέρωση και εφαρµογή µίας βέλτιστης 
διαδικασίας σύνδεσης του επίσηµου (εν ισχύ) 
γεωδαιτικού datum ΕΓΣΑ87 µε άλλα σύγχρονα 
δορυφορικά ΓΣΑ τα οποία είναι εµµέσως 
προσβάσιµα στη χώρα µας διαµέσου 
µετρήσεων GPS. Μία τέτοια απαίτηση, για 
παράδειγµα, έχει ήδη ανακύψει ενόψη της 
υλοποίησης και εφαρµογής του συστήµατος 
εντοπισµού θέσης HEPOS στην Ελλάδα µέσα 
στα επόµενα χρόνια, ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες γεωδαιτικής υποδοµής των δράσεων 
που προβλέπονται µέσω του Γ’ ΚΠΣ για τη 
χώρα µας. 

Η διαδικασία σύνδεσης του ΕΓΣΑ87 µε 
κάποιο άλλο 3∆ ΓΣΑ (π.χ. ITRFxx, ETRFxx, 
WGS84) απαιτεί την ύπαρξη ενός δικτύου 
σηµείων που να καλύπτει όλη την επικράτεια 
και στα οποία είναι γνωστές τόσο οι 
γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ, λ) ως προς το 
ΕΓΣΑ87 όσο και οι 3∆ καρτεσιανές 
συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) ως προς το ΓΣΑ µε το 
οποίο θέλουµε να συνδέσουµε το ΕΓΣΑ87. Η 
προτεινόµενη µεθοδολογία ακολουθεί δύο 
βασικά στάδια κατά τα οποία προσδιορίζονται 
αφενός κάποιες παράµετροι µετασχηµατισµού 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
περιγράψουν τη σχετική θέση στον 3∆ χώρο 
µεταξύ των συστήµατων αναφοράς που 
χρησιµοποιούν το ΕΓΣΑ87 και το «προς 
σύνδεση» ΓΣΑ,  και αφετέρου κάποιες επιπλέ-
ον παραµέτρους για την µοντελοποίηση (σε 
τοπική κλίµακα, π.χ. ανά φύλλο χάρτη 
1:50000) των οριζοντιογραφικών παραµορφώ-
σεων που εµφανίζονται στις συντεταγµένες (φ, 
λ) του ΕΓΣΑ87. 

Το πρώτο στάδιο της παραπάνω µεθοδολο-
γίας βασίζεται στη χρήση της γραµµικο-
ποιηµένης µορφής του γνωστού 3∆ µοντέλου 
µετασχηµατισµού οµοιότητας για καµπυλλό-
γραµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (βλέπε, 
π.χ., Soler, 1976; Soler and van Gelder, 1987; 



Okeke, 1998), όπου ως «παρατηρήσεις» 
χρησιµοποιούνται: (α) οι γνωστές τιµές των 
συντεταγµένων (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87, (β) 
οι καµπυλλόγραµες  γεωδαιτικές συντεταγµέ-
νες (φ', λ') που αντιστοιχούν στις καρτεσιανές 
συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) οι οποίες προκύπτουν 
από την επεξεργασία των µετρήσεων GPS 
που έγιναν στα σηµεία του δικτύου ως προς το 
«άλλο» ΓΣΑ. 

Λόγω της έλλειψης υψοµετρικής πληρο-
φορίας στο ΕΓΣΑ87 (αφού το γεωδαιτικό ή 
ελλειψοειδές υψόµετρο h των σηµείων του 
δικτύου ως προς το ΕΓΣΑ87 είναι άγνωστο), 
µόνο οι έξι από τις συνολικές επτά παραµέ-
τρους του γενικού 3∆ µοντέλου µετασχη-
µατισµού οµοιότητας µπορούν να προσδιο-
ριστούν µέσα από µία τέτοια διαδικασία. 
Συγκεκριµένα, µπορούµε να προσδιορίσουµε 
(ή καλύτερα να εκτιµήσουµε) τις τρεις 
παραµέτρους µετάθεσης και τις τρεις 
παραµέτρους στροφής µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και 
του (όποιου) άλλου ΓΣΑ, αλλά δεν µπορούµε 
να υπολογίσουµε τον συντελεστή που 
εκφράζει (σε ppm) την τυχόν διαφορά κλίµακας 
µεταξύ των δύο συστηµάτων; για περισσό-
τερες λεπτοµέρειες, βλέπε Αµπατζίδης (2006) 
και Kotsakis and Abatzidis (2006). Ένα 
παράδειγµα για τις τιµές των παράµετρων 
µετασχηµατισµού που υπολογίστηκαν µεταξύ 
του ΕΓΣΑ87 και ενός άλλου σύγχρονου 3∆ 
ΓΣΑ δίνεται στον πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1. Τιµές παραµέτρων µετασχηµατισµού µεταξύ 
του ΕΓΣΑ87 και του ITRF96, όπως προσδιορίστηκαν από 
διάφορα σενάρια συνόρθωσης σε δίκτυο ελέγχου 40 
σηµείων στη Β. Ελλάδα. ∆ίνονται επίσης και οι προσεγγι-
στικές τιµές των µεταθέσεων µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του 
συστήµατος BTS84, όπως υπολογίστηκαν κατά την 
δηµιουργία του ΕΓΣΑ87. 

 Σενάριο 1 Σενάριο 2 ΕΓΣΑ87 – 
ΒTS84  

(ΟΚΧΕ, 1987) 
tx 209.218 m 202.659 m 199.87 m 

ty -71.206 m -55.285 m -74.79 m 

tz -238.188 m -238.158 m -246.62 m 
εz  - 0″.734 - 

 
Πιο συγκεκριµένα, σε δίκτυο σαράντα 

σηµείων που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 
των νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς έχουν 
υπολογιστεί, µετά από ανάλυση µετρήσεων 
GPS, οι καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) 
για όλα τα σηµεία ως προς το σύστηµα 
αναφοράς ITRF96 (epoch: 1997.00). Τα 
σηµεία αυτά αποτελούν κορυφές του εθνικού 
τριγωνοµετρικού δικτύου µε γνωστές γεωδαι-

τικές συντεταγµένες (φ, λ) ως προς το 
ΕΓΣΑ87. Μέσω της διαδικασίας που περιγρά-
φηκε στις προηγούµενες παραγράφους, 
εφαρµόσθηκαν διάφορα σενάρια συνόρθωσης 
για την εκτίµηση των παραµέτρου του µετα-
σχηµατισµού οµοιότητας µεταξύ του ΕΓΣΑ87 
και του ITRF96, τα αποτελέσµατα των οποίων 
δίνονται στον πίνακα 1.  

Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η 
χρήση κάποιου µοντέλου γεωειδούς, σε 
συνδυασµό µε τη γνώση των ορθοµετρικών 
υψοµέτρων των σηµείων που συµµετέχουν 
στη διαδικασία σύνδεσης µεταξύ του ΕΓΣΑ87 
και κάποιου άλλου ΓΣΑ, θα µπορούσε ίσως να 
οδηγήσει (µε έµµεσο τρόπο) σε κάποιες 
προσεγγιστικές εκτιµήσεις για τα γεωδαιτικά 
υψόµετρα των σηµείων ως προς το ΕΓΣΑ87, 
τα οποία στη συνέχεια θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για να εξάγουµε 3∆ 
πληροφορία θέσης στο ΕΓΣΑ87 (Χ, Υ, Ζ) και 
να εφαρµόσουµε µία απλή συνόρθωση του 
καρτεσιανού µοντέλου µετασχηµατισµού οµοι-
ότητας για την εκτίµηση των (επτά στην 
περίπτωση αυτή) παραµέτρων µετασχηµα-
τισµού. Πέρα από τις θεωρητικές δυσκολίες 
εφαρµογής µιάς τέτοιας επιλογής (αφού το 
µοντέλο του γεωειδούς θα έπρεπε ήδη να 
αναφέρεται στο ΕΓΣΑ87 ώστε να προκύψουν 
και τα υπολογισµένα, µέσω της σχέσης h = H 
+ N, γεωδαιτικά υψόµετρα στο ίδιο σύστηµα), η 
χρήση των ορθοµετρικών υψοµέτρων σε µία 
τέτοια διαδικασία κρίνεται αρκετά «επικίνδυνη» 
µε βάση την εµπειρία µας σχετικά µε την 
ποιότητα του χωροσταθµικού δικτύου της 
Ελλάδας. Προβληµατικές τιµές ορθοµετρικών 
υψοµέτρων ή/και υψοµέτρων του γεωειδούς θα 
επηρεάσουν σχεδόν εξίσου και τις τρεις 
υπολογισµένες καρτεσιανές συντεταγµένες ως 
προς το ΕΓΣΑ87, µε ανάλογες συνέπειες στις 
εκτιµήσεις των παραµέτρων µετασχηµατισµού. 
Για το λόγο αυτό επιλέγουµε να µην 
«µολύνουµε» περισσότερο την αρχική 
πληροφορία θέσης (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87, 
µέσω της χρήσης υψοµετρικής πληροφορίας 
αµφιβόλου ποιότητας. 

Έχοντας υπολογίζει από το προηγούµενο 
πρώτο στάδιο τις βασικές παραµέτρους 
µετασχηµατισµού µεταξύ των δύο datums, 
εφαρµόζουµε τις τιµές αυτές για να µετασχηµα-
τίσουµε τις αρχικές γνωστές καρτεσιανές 
συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) από το «άλλο» ΓΣΑ 
στο ΕΓΣΑ87. Στη συνέχεια υπολογίζουµε τις 
καµπυλλόγραµες γεωδαιτικές συντεταγµένες 
(φ, λ) που αντιστοιχούν σε αυτές τις µετασχη-
µατισµένες καρτεσιανές συντεταγµένες και τις 
συγκρίνουµε µε τις επίσηµες διαθέσιµες τιµές 



ως προς το ΕΓΣΑ87. Η σύγκριση γίνεται µέσω 
µίας διαδικασίας βέλτιστης προσαρµογής 
καµπυλλόγραµων γεωδαιτικών συντεταγµέ-
νων χρησιµοποιώντας επιλεγµένα µοντέλα ορι-
ζοντιογραφικής παραµόρφωσης (π.χ. πολυω-
νυµικά µοντέλα, spline-type µοντέλα, κλπ.). Η 
χρήση τέτοιων µοντέλων µπορεί να εφαρµο-
στεί, για παράδειγµα, για τον µετασχηµατισµό 
οριζοντιογραφικών κτηµατολογικών διαγραµ-
µάτων από το ΕΓΣΑ87 σε ένα νέο σύγχρονο 
3∆ ΓΣΑ. Ανοικτά ζητήµατα προς επίλυση κατά 
το δεύτερο αυτό στάδιο της διαδικασίας 
σύνδεσης είναι το εύρος της περιοχής µέσα 
στην οποία θα εφαρµοστεί το µοντέλο οριζον-
τιογραφικής παραµόρφωσης, η πολυπλοκότη-
τα του µοντέλου που θα χρησιµοποιηθεί (δηλ. 
ο αριθµός των αγνώστων παραµέτρων του) σε 
σχέση µε το βαθµό συµφωνίας που θέλουµε 
να επιτύχουµε στις µετασχηµατισµένες συν-
τεταγµένες. 

Στον πίνακα 2 δίνονται µερικές ενδεικτικές 
τιµές που περιγράφουν το βαθµό συµφωνίας 
µεταξύ των αρχικών γνωστών συντεταγµένων 
ΕΓΣΑ87 (φ, λ) και των συντεταγµένων που 
προκύπτουν µετά την εφαρµογή των παραµέ-
τρων µετασχηµατισµού που δόθηκαν στον 
πίνακα 1, για την περίπτωση του δικτύου ελέγ-
χου στη Β. Ελλάδα που αναφέρθηκε στις 
προηγούµενες παραγράφους. Τα στατιστικά 
µεγέθη που δίνονται στον πίνακα αυτό 
αναφέρονται στις τιµές των «µετακινήσεων» 
των σηµείων στο επίπεδο της προβολής ΤΜ87 
όπως εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Για περισσό-
τερες λεπτοµέρειες, βλέπε Αµπατζίδης (2006). 

 
Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία για το βαθµό συµφωνίας 
µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και των µετασχηµατισµένων σε αυτό 
συντεταγµένων από το παγκόσµιο σύστηµα αναφοράς 
ITRF96, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους µετασχηµατι-
σµού του πίνακα 1 (αναφέρονται στις διαθέσιµες τιµές 
των διανυσµάτων µετατόπισης των σηµείων στο προβο-
λικό επίπεδο ΤΜ87). 

 Σενάριο 1 
(µε χρήση tx, ty, tz) 

Σενάριο 2 
(µε χρήση tx, ty, tz, εz) 

Max 28.5 cm 29.4 cm 

Min 1.7 cm 2.4 cm 

Mean 12.4 cm 11.1 cm 
Std. 5.6 cm 6.7 cm 
Rms 13.8 cm 13.1 cm 

 
 
 
 
 
 

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
«ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» 

 
Ακολουθούν επιγραµµατικά µερικές από τις 
αποφάσεις και συστάσεις των αρµόδιων 
διεθνών και Ευρωπαϊκών επιστηµονικών 
φορέων, σχετικά µε την πορεία θεσµοθέτησης, 
υλοποίησης και αποδοχής ενός σύγχρονου 
γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς (ΓΣΑ). 

 
• IUGG (Βιέννη) / IAU (1991): Θεσµοθέτηση 
του ITRS, ταυτόσηµου αρχικά µε το BTS84 
του BIH. 

 
• IAG/CERCO (1987): σύσταση για τη 
θεσµοθέτηση του Ευρωπαϊκού Γεωδαιτικού 
Συστήµατος Αναφοράς (EUREF). Βασικός 
στόχος, η ενοποίηση των (εθνικών) 
γεωδαιτικών συστηµάτων αναφοράς για 
χαρτογραφία, GIS και πλοήγηση.  

 
• IAG (Φλωρεντία, 1991): η υπο-επιτροπή 
για το EUREF συστήνει ότι το σύστηµα 
αναφοράς θα πρέπει να ταυτίζεται µε το 
ITRS για την εποχή 1989.0, να είναι 
προσαρµοσµένο στο σταθερό τµήµα της 
Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας και να 
αποκαλείται ETRS89 µε πλαίσιο 
υλοποίησης το ETRF89. Με απλά λόγια το 
ETRF89 είναι ένα υποσύνολο του ITRF89. 

 
• EUREF (Elsinki 1995): συστήνει τη χρήση 
του ITRS ή του ETRS89 και τις µετέπειτα 
υλοποιήσεις τους, αντί για τη χρήση του 
WGS84. Η εποχή αναφοράς 1989.0 
επελέγει ως αρχή, µια και ήταν ο χρόνος 
της πρώτης λύσης του ETRF. Το µοντέλο 
ελλειψοειδούς εκ περιστροφής GRS80 
προτείνεται για χρήση στους µετασχηµα-
τισµούς µεταξύ καρτεσιανών και ελλειψο-
ειδών συνεταγµένων, τόσο για το ITRS, 
όσο και για το ETRS. 

 
• Από το 1999 (συνέδριο Marne-la-Vallee, 

France), φαίνεται ότι το ETRS89 αποτελεί 
ένα «πρότυπο» για όλα τα µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 
• IAG (Dubrovnic, 2001): Αποφασίζεται η 
δραστηριοποίηση σχετικής οµάδας 
εργασίας για τη «σύνταξη» ενός Ευρω-
παϊκού γεωειδούς ακρίβειας 10cm, συµβα-
τού µε τα ETRS89 / EVRS. 

 
• EUREF (Toledo, 2003): Αναγνωρίζοντας 

(α) τη σπουδαιότητα των πανευρωπαϊκών 



συστηµάτων αναφοράς (ETRS89, EVRS) 
ως τη «ραχοκοκκαλιά» των εθνικών γεω-
δαιτικών συστηµάτων αναφοράς και (β) την 
αναγκαιότητα µετασχηµατισµών µεταξύ 
τους, ζητά από τις εθνικές χαρτογραφικές 
υπηρεσίες να διαθέσουν τη σχετική πληρο-
φορία στο ευρύ κοινό. 
 

  
5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 
Ενδεικτικά και µόνο, παραθέτουµε ορισµένα 
από τα πλεονεκτήµατα για τους χρήστες του 
νέου συστήµατος, τόσο τους επαγγελµατίες, 
όσο και τις σχετικές - µε την καταγραφή θέσης 
- Εθνικές Υπηρεσίες, ΑΕΙ και Οργανισµούς : 

• Εξασφαλίζεται ενιαία και υψηλή ακρίβεια 
σε όλη την έκταση της ηπειρωτικής και 
της νησιωτικής Ελλάδας, διασφαλίζεται 
η γεωδαιτική «συµβατότητα» µε τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διευκολύνεται η συµµετοχή της χώρας 
σε σχετικά διεθνή προγράµµατα 
έρευνας και τεχνολογίας. 

• Καθίσταται οικονοµικότερος ο προσδιο-
ρισµός της θέσης ενός σηµείου µε έναν 
και µόνο δέκτη GNSS στα πλαίσια της 
λειτουργίας του HEPOS. 

• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσδιορι-
σµού θέσης σε οποιοδήποτε σηµείο της 
Ελλάδας, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης 
των κλασικών  «σηµείων εξάρτησης». 

• Παρέχεται (µελλοντικά) η δυνατότητα 
υλοποίησης ενός συστήµατος «έγκαιρης 
προειδοποίησης» για επικείµενη σεισµι-
κή δραστηριότητα, µέσω συνεχών 
παρατηρήσεων από σταθµούς µετρή-
σεων GPS µόνιµης παρακολούθησης 
(«ενεργοί» σταθµοί). 

 
 

6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΣΑ 

 
Το πρόβληµα του ορισµού ενός γεωδαιτικού 
συστήµατος αναφοράς (ή datum) για την 
παροχή ενος ενιαίου γεωµετρικού πλαισίου 
αναφοράς που να συµβάλει στην οµαλή και 
ολοκληρωµένη διαχείριση, ανάλυση και επε-
ξεργασία χωρικών δεδοµένων, είναι ένα ιδιαί-
τερα ελκυστικό θέµα τόσο από την πλευρά της 
θεωρητικής του επίλυσης, όσο και από τη 
σκοπιά της πρακτικής υλοποίησης του. Στη 

σηµερινή εποχή, οι σύγχρονες δορυφορικές 
µέθοδοι γεωδαιτικών µετρήσεων προσδιορι-
σµού θέσης παρέχουν τη δυνατότητα υλοποί-
ησης γεωδαιτικών datums µε ιδιαίτερα µεγάλη 
ακρίβεια µέσω της επεξεργασίας και συνόρθω-
σης παρατηρήσεων GPS, οι οποίες οδηγούν 
στον βέλτιστο τρισδιάστατο προσδιορισµό της 
θέσης των σηµείων που επιλέγονται για την 
υλοποίηση του datum σε µία δεδοµένη 
περιοχή της Γης (χώρα ή ήπειρο). Σε αντίθεση 
µε τη γεωδαιτική πρακτική που έπρεπε να 
ακολουθηθεί στην «προ-GPS» εποχή, η έννοια 
και η υλοποίηση ενός γεωδαιτικού datum 
σήµερα δεν απαιτεί τη χρήση θεµελιωδών 
σηµείων «αφετηρίας του datum», «σταθµούς 
Laplace» για τον προσανατολισµό του datum, 
ή τη γνώση των αποχών του γεωειδούς (στην 
περιοχή όπου θέλουµε να δηµιουργήσουµε το 
νέο datum) για την αναγωγή των πρωτογενών 
µετρήσεων στην «επιφάνεια αναφοράς» του 
datum. Ένα σύγχρονο γεωδαιτικό σύστηµα 
αναφοράς ορίζεται µε βάση τις καρτεσιανές 
συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) για ένα επιλέγµενο 
σύνολο σηµείων το οποίο παρέχει το βασικό 
πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση και 
πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στη χωρική 
πληροφορία του. Ο προσδιορισµός των συντε-
ταγµένων αυτών επιτυγχάνεται µέσω της ανά-
λυσης και συνόρθωσης µετρήσεων GPS υψη-
λής ακρίβειας, χωρίς την ανάγκη αναγωγών σε 
κάποια οριζοντιογραφική επιφάνεια αναφοράς, 
όπως το ελλειψοειδές εκ περιστροφής ή η 
σφαίρα.  

∆εδοµένου του επιπέδου ακρίβειας στον 
προσδιορισµό θέσης που µπορεί να επιτευχθεί 
σήµερα µέσω µετρήσεων GPS, ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι και η δυνατότητα διαχρονικής 
παρακολούθησης της φυσικής θέσης των 
σηµείων του datum για περιοχές µε έντονη 
γεωδυναµική και σεισµική συµπεριφορά όπως 
η Ελλάδα. Για παράδειγµα, στην περιοχή της 
νοτιοδυτικής Ελλάδας έχουν παρατηρηθεί, 
µέσω επαναλαµβανόµενων µετρήσεων GPS 
κατά την περίοδο 1989-1993, µετακινήσεις 
σηµείων της τάξης 0.1 έως 28.2 mm/έτος λόγω 
της έντονης σεισµικής δραστηριότητας που 
προκαλεί το τεκτονικό ρήγµα στην περιοχή της 
Κεφαλλονιάς (Kahle et al., 1995).  

Ο προσδιορισµός καµπυλλόγραµων γεω-
δαιτικών συντεταγµένων (φ, λ, h) στα σηµεία 
του datum είναι φυσικά απαραίτητος για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης χαρτο-
γραφικής υποδοµής, και απαιτεί απλά την 
υιοθέτηση κάποιου µοντέλου ελλειψοειδούς 
αναφοράς (π.χ. GRS80) για τον υπολο-γισµό 
των τιµών (φ, λ, h) από τις τιµές των καρτε-



σιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) που ορίζουν 
σε πρωταρχικό επίπεδο το εκάστοτε datum. 

Για την υλοποίηση ενός νέου σύγχρονου 
γεωδαιτικού datum στην Ελλάδα είναι δυνατό 
να ακολουθηθούν δύο διαφορετικές, αλλά 
ουσιαστικά ισοδύναµες, µεθοδολογίες. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται πρωταρχικά η εκτέλεση 
µετρήσεων GPS υψηλής ακρίβειας σε ένα 
επιλεγµένο βασικό δίκτυο σταθµών αναφοράς, 
το οποίο θα παρέχει το βασικό πλαίσιο 
υλοποίησης του νέου datum (π.χ. δίκτυο Α’ 
τάξης). 

Ο ορισµός του νέου datum («νέο ΕΓΣΑ») 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί µέσω της 
συνόρθωσης των παρατηρήσεων GPS, η 
οποία θα οδηγήσει σε βέλτιστες εκτιµήσεις των 
καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) για όλα 
τα σηµεία του δικτύου. Το κρίσιµο σηµείο, 
σύµφωνα µε µία τέτοια µεθοδολογία, είναι η 
επιλογή των δεσµεύσεων που θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για την αλγοριθµική εφαρµο-
γή της 3∆ συνόρθωσης και τον τελικό υπολο-
γισµό των συντεταγµένων των σηµείων. Η επι-
λογή αυτή αντιστοιχεί βασικά στον «ορισµό» 
του datum και είναι ουσιαστικά αυθαίρετη. Μια 
πιθανή δυνατότητα για την Ελλάδα θα ήταν να 
χρησιµοποιηθούν ως δεσµεύσεις οι ITRF-
τύπου συντεταγµένες των µόνιµων σταθµών 
EUREF που λειτουργούν στη χώρα µας, όπως 
δίνονται για την χρονική περίοδο εκτέλεσης 
των µετρήσεων GPS στο βασικό δίκτυο 
υλοποίησης του «νέου ΕΓΣΑ». 

Μια διαφορετική µεθοδολογία για τον 
ορισµό και την υλοποίηση ενός «νέου ΕΓΣΑ» 
είναι η εξής: µέσω µετρήσεων GPS που 
εκτελούνται στο βασικό τριγωνοµετρικό δίκτυο 
Α’ τάξης της Ελλάδας υπολογίζονται καταρχήν 
οι καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) των 
σηµείων του σε κάποιο παγκόσµιο ΓΣΑ (π.χ. 
ITRF2000) για τη δεδοµένη χρονική περίοδο 
εκτέλεσης των µετρήσεων. Στη συνέχεια, µέσω 
της µεθοδολογίας που περιγράφηκε περιληπτι-
κά στην ενότητα 3, προσδιορίζονται οι παρά-
µετροι µετασχηµατισµού οµοιότητας που πα-
ρέχουν την βέλτιστη προσαρµογή µεταξύ των 
επίσηµων γνωστών συντεταγµένων ΕΓΣΑ87 
(φ, λ) και των καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, 
Υ, Ζ) που υπολογίστηκαν µέσω µετρήσεων 
GPS ως προς ένα παγκόσµιο ΓΣΑ (π.χ. 
ITRF2000) στα σηµεία του δικτύου Α’ τάξης.  

Στην περίπτωση αυτή ο ορισµός του «νέου 
ΕΓΣΑ» µπορεί να βασιστεί στις τιµές των 
παραµέτρων µετασχηµατισµού οµοιότητας 
που προσδιορίστηκαν µεταξύ του παλιού 
ΕΓΣΑ87 και ενός παγκόσµιου ΓΣΑ (π.χ. 
ITRF2000), ενώ η υλοποίηση του γίνεται µε 

βάση τις τιµές των καρτεσιανών συντεταγµέ-
νων (Χ, Υ, Ζ) που υπολογίζονται µετά την 
εφαρµογή των παραπάνω παραµέτρων 
µετασχηµατισµού στις διαθέσιµες αρχικές 
καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το παγκό-
σµιο ΓΣΑ. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή της 
συγκεκριµένης µεθοδολογίας που θα ακολου-
θηθεί για τον ορισµό και την υλοποίηση του 
«νέου ΕΓΣΑ», υπάρχουν ορισµένα κοινά 
πρακτικά ζητήµατα που οφείλουν οπωσδήποτε 
να αντιµετωπιστούν µετά από µία ενδεχόµενη 
αναθεώρηση του Ελληνικού γεωδαιτικού συ-
στήµατος αναφοράς. Τα ζητήµατα αυτά αφο-
ρούν καταρχήν την ανάγκη δηµιουργίας τοπι-
κών µοντέλων µετασχηµατισµού για την µετα-
τροπή των καµπυλλόγραµµων γεωδαιτικών 
συντεταγµένων (φ, λ) από το παλιό ΕΓΣΑ87 
στο «νέο ΕΓΣΑ», λαµβάνοντας υπόψη τις 
συστηµατικές οριζοντιογραφικές παραµορ-
φώσεις που υπάρχουν στο ΕΓΣΑ87 στις 
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Μέσω 
της ανάπτυξης τέτοιων τοπικών µοντέλων 
µετασχηµατισµού, είναι δυνατό να επιλυθεί και 
το δεύτερο σηµαντικό πρακτικό ζήτηµα που 
ανακύπτει σε µία ενδεχόµενη αναθεώρηση του 
Ελληνικού γεωδαιτικού datum, δηλαδή αυτό 
του υπολογισµού των συντεταγµένων ως προς 
το «νέο ΕΓΣΑ» για όλα τα σηµεία των 
κρατικών δικτύων κατώτερης τάξης. 

Λεπτοµερής επεξηγήσεις και αναλυτική 
ποιοτική σύγκριση µεταξύ των δύο µεθοδο-
λογιών που προαναφέρθηκαν για τον ορισµό 
ενός νέου γεωδαιτικού datum στην Ελλάδα θα 
παρουσιαστούν σε µελλοντική εκτεταµένη 
εργασία, µιας και τα περιθώρια χώρου στη 
συγκεκριµένη ανακοίνωση δεν µας επιτέπουν 
µια λεπτοµερέστερη ανάλυση. 

 
 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Εκφράζεται η ελπίδα ότι η εργασία αυτή 
µπορεί να συµβάλει στο γενικότερο 
προβληµατισµό και στον επιστηµονικό διάλογο 
σχετικά µε την υλοποίηση και εφαρµογή ενός 
σύγχρονου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς 
στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι σε θέση να 
καλύψει τις ανάγκες, όχι µόνο του Εθνικού 
Κτηµατολογίου, αλλά και όλων εκείνων των 
έργων και εφαρµογών που απαιτούν 
πρόσβαση και διαχείρηση χωρικής πληροφο-
ρίας υψηλής ακρίβειας.  
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