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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αθήνα, 10.01.2018 

 
 

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης 

συναντήθηκε με τον συνάδελφο Βαρδή Καγιαδάκη Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού και συζήτησαν θέματα που απασχολούν τους Αγρονόμους Τοπογράφους 

Μηχανικούς και την ΓΥΣ. 

 

Κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν: 

 

• Ηλεκτρονική παράδοση αεροφωτογραφιών/άλλων προϊόντων, καθώς και η διάθεση 

των αεροφωτογραφιών μετά το 2009. Εκτενής συζήτηση έγινε για την τιμολογιακή 

πολιτική και την κατηγοριοποίηση των αντιγράφων των αεροφωτογραφιών ανάλογα 

με την μέθοδο επεξεργασίας τους. 

• Η δωρεάν διάθεση των αεροφωτογραφίων του έτους 1945 για τα μέλη του συλλόγου, η 

οποία δεν είναι εφικτή για υπηρεσιακούς λόγους.  

• Η ενημέρωση της κατάστασης του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου της 

Γ.Υ.Σ. σε συνεργασία με τον ΠΣΔΑΤΜ και τις τοπικές δομές του. 

• Η δημιουργία Μουσείο Τοπογραφίας (με την συγκέντρωση μέρους ή συνολικά σε ένα 

χώρο του αρχειακού υλικού που διαθέτουν διάφορες υπηρεσίες π.χ. σχολές 

πανεπιστημίου, υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υδρογραφική 

Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού) 

• Η θεσμοθέτηση μόνιμης στήλης στο ενημερωτικό δελτίο του συλλόγου. 

• Η συνεργασία για την διεξαγωγή ημερίδων. 

• Ζητήματα που αφορούν τους ΑΤΜ της ΓΥΣ. 

Με το πέρας της συνάντησης συμφωνήθηκε η δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας 

ΠΣΔΑΤΜ-ΓΥΣ για την συνεχή επικοινωνία των δύο φορέων για την επίλυση των 

προβλημάτων που εμφανίζονται και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που αποφασίζονται 

από κοινού από τους δύο φορείς. 

 

Η πρώτη πρωτοβουλία που συζητήθηκε είναι η δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου για την 

ενημέρωση της κατάστασης των δικτύων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

 

Καλούμε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να συμμετέχει στην μόνιμη ομάδα εργασίας να 

αποστείλει στο psdatm@tee.gr την αίτηση ενδιαφέροντος και ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι 

την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018. 
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