
Πως περνάω τα στίγματα μου στο Google Earth 

 
 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να εξάγεις τα στίγματα σου από το 

βυθόμετρο σε μια κάρτα microSD.  

Σημαντικό! Θα πρέπει τα στίγματα να είναι στην μορφή GPX 

Για να κάνεις εξαγωγή στιγμάτων από το βυθόμετρο σου δες το παρακάτω βίντεο που 

έχω φτιάξει με την μόνη διαφορά ότι όταν επιλέγεις την μορφή εξαγωγής διαλέγεις την 

τελευταία επιλογή που λέει GPX. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P6WFx0iVGxI 

 

To δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να κατεβάσεις στον υπολογιστή σου την 

εφαρμογή Google Earth Pro.  Είναι δωρεάν, απλά ανοίγεις το google και γράφεις “download 

Google Earth Pro”. 

 

Το τρίτο βήμα είναι να εισάγουμε τα στίγματα που κατεβάσαμε από το βυθόμετρο στο 

google earth. 

 

1. Ανοίγουμε την εφαρμογή Google Earth , και κάνοντας zoom πάμε στην περιοχη μας 

(δες την εικόνα). Στο παράδειγμα η περιόχη μου είναι η Επίδαυρος. 

 

 

 

 



 

 

2. Πηγαίνουμε File και κάνουμε κλίκ στο import  

 

 

3. Θα μας ανοίξει ένα παράθυρο όπου θα πρέπει να του πούμε που βρίσκεται το αρχείο 

που αποθηκευσαμε με τα στίγματα. Εννοείται πως έχουμε βάλει ήδη την κάρτα με τα 

στίγματα στον υπολογιστή μας. 

 



 

4. Για να μπορέσει να δει το αρχείο, θα πρέπει κάτω δεξιά που είναι ο τύπος αρχείου να 

επιλέξουμε «All files (*.*)»  όπως στην παρακάτω εικόνα 

 

 

 

5. Στην συνέχεια επιλέγουμε το αρχείο με τα στίγματα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

είναι το TEST.gpx (δες την εικόνα). Και πατάμε «Open» 

 



 

6. Στο παράθυρο που θα μας ανοίξει θα επιλέξουμε (κάνοντας κλικ) όλες τις επιλογές.  

Και πατάμε «ΟΚ» 

 

 

 

7. Τα στίγματα μας πλέον είναι στο Google Earth όπως φαίνεται και στην εικόνα 

 

 



 

8. Μια επιπλέον δυνατότητα που έχουμε είναι να δούμε τα στίγματα μας χρονικά, δλδ με 

βάση την ημερομηνία ή την χρονιά που τα βάλαμε. Αν πάμε στην μπάρα πάνω 

αριστερά (στον κόκκινο κύκλο) μπορούμε να δούμε τα στίγματα μας μέχρι την στιγμή 

που θέλουμε ή να δούμε τα στίγματα πχ της τελευταίας χρονιάς. 

 

 


