ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ

Πρωτοποριακές Γεωγραφικές Υπηρεσίες στα Πλαίσια Ελέγχου Ιδιοκτησιών για τον
Προσδιορισμό Τεκμηρίων και τον Υπολογισμό της Φορολογίας Ακινήτων

Η εταιρεία

Geomatic η μεγαλύτερη χαρτογραφική εταιρεία στην Κύπρο που ειδικεύεται στην

εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων λήψης και διαχείρισης ψηφιακού γεωγραφικού υπόβαθρου και η
Ισραηλινή Ofek Aerial Photography Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής αεροφωτογραφιών και
γεωγραφικών εφαρμογών στην Ευρώπη, στα πλαίσια της αποκλειστικής συνεργασίας τους, σας
προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν

την Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 και ώρα 9πμ στο Ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωριμία με τις δύο εταιρείες καθώς και η παρουσίαση των καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουν στην Κυπριακή Αγορά. Σε μια περίοδο όπου η προαγωγή της
αποτελεσματικότητας μέσω του εκσυγχρονισμού του ∆ημοσίου και του ευρύτερου ∆ημόσιου τομέα είναι
επιβεβλημένη, οι καινοτόμες αυτές τεχνολογίες και λύσεις βρίσκουν άμεση εφαρμογή σε κλάδους όπως
το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία και τους φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση που παρουσιάζεται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης, και αναζητεί λύσεις και υπηρεσίες που να προσφέρουν στο κράτος άμεσες και
αξιόπιστες λύσεις, που θα συνεπάγετε έσοδα σε γρήγορο χρονικό διάστημα με την αρχή “ο
παραβαίνων πληρώνει” χωρίς να πλήττονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Θα γίνει παρουσίαση της υπηρεσίας Multivision-

τεχνολογίας που συνδυάζει την προβολή κάθετων

ορθοφωτογραφιών με αεροφωτογραφίες που έχουν παρθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτή η
τεχνική δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί ένα κτίριο από 4 οπτικές γωνίες με μετρητικά αποτελέσματα
υψηλής ακρίβειας. Έτσι, εμφανίζονται κρυμμένα αντικείμενα που με τη χρήση των κάθετων
αεροφωτογραφιών ή/και των δορυφορικών εικόνων δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι εμφανή.
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Πιο συγκεκριμένα η χρήση της τεχνολογίας αυτής στον έλεγχο των ιδιοκτησιών, δίνει την ικανότητα να
διερευνηθούν κατασκευές που έχουν υποστεί προσθήκες και αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου χωρίς
τις απαιτούμενες άδειες και φυσικά να δώσουν την αμεσότητα και το «τεκμήριο» στον υπολογισμό των
νέων συντελεστών φορολογίας. Αυτό πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί αθόρυβα, γρήγορα και άμεσα
δίνοντας

ακριβή και τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό έχει αποτυπωθεί και θα

παρουσιαστεί περιοχή της Λεμεσoύ.
Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται και το Έντυπο Δήλωσης

Συμμετοχής. Παρακαλώ όπως

δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τη Τρίτη 21 Μαΐου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ή στο

τηλεομοιότυπο που αναφέρονται στο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής.
Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες χρειασθείτε. (+357
22663322/ info@geomatic.com.cy ).

Με εκτίμηση,
Λοΐζος Τόφας
Γενικός Διευθυντής T.C Geomatic Ltd
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