
GIS και Φυσικές καταστροφές

Καταγραφή δεδομένων υπαίθρου, μεταφορά, ανάλυση και 

παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο στο ArcGIS Online

Μετά από μια φυσική καταστροφή κινητοποιείται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε διάφορα επίπεδα

Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν
σε πρώτο χρόνο:

Πού; Ποια είναι η πληγείσα γεωγραφική περιοχή;

Τι; Τι είναι αυτό που έχει πληγεί; 

Ποιο; Ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής; 

Ποιους; Ποιους αφορά;

Πώς; Ποια μέτρα είναι τα πιο δόκιμα;

Σε δεύτερο χρόνο : ακολουθούν διοικητικές πράξεις, αποζημιώσεις 
έκδοση οικοδομικών αδειών κλπ.
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Υφιστάμενο μοντέλο 

Το παράδειγμα της πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018… η επόμενη μέρα

Κλιμάκια του ΥΠΟΜΕΔΙ επισκέφτηκαν τη περιοχή για την απογραφή του κτιριακού αποθέματος που έχει 
πληγεί. Στόχος η παροχή αποζημιώσεων στους πραγματικά πληγέντες. 

• Πρωτοβάθμιος έλεγχος

• Συμπλήρωση προτυποποιημένου Δελτίου Ελέγχου

• Συγκέντρωση της πληροφορίας μετά τη λήξη των αυτοψιών

• Αποδελτίωση της συλλεχθήσας πληροφορίας

• Επεξεργασία των δεδομένων 

• Παραγωγή αποτελεσμάτων  

• Δευτεροβάθμιος έλεγχος

• Συμπλήρωση προτυποποιημένου Δελτίου Επανελέγχου

• Συγκέντρωση της πληροφορίας μετά τη λήξη των αυτοψιών

• Αποδελτίωση της συλλεχθήσας πληροφορίας

• Επεξεργασία των δεδομένων 

• Παραγωγή αποτελεσμάτων 

Χρονοβόρα διαδικασία

Λάθη κατά τη συμπλήρωση ή και απώλεια
δεδομένων

Αδυναμία γεωχωρικού εντοπισμού των
κτιρίων που ελέγχθηκαν

Αδυναμία αποτύπωσης των δεδομένων
σε χάρτη

Αδυναμία συσχετισμού των δεδομένων
με άλλες πληροφορίες



Στόχος :

Δημιουργία πιλοτικής διαδικτυακής εφαρμογής για τα δεδομένα
που συλλέγονται μετά από φυσικές καταστροφές :

• Συλλογή δεδομένων στο πεδίο μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας ή tablets

• Δυνατότητες online αποθήκευσης, άμεσης επεξεργασία δεδομένων

• Δημιουργία web εφαρμογών για τη διάχυση της πληροφορίας
σε επιλεγμένους  χρήστες ή στο ευρύ κοινό

Συλλογή 

Επεξεργασία

Διαμοιρασμός 

Σκοπός : 

• Επιτελικός τρόπος απόκρισης και ελέγχου

• Υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων

• Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αποζημίωσης πληγέντων

• Συγκρίσεις μεταξύ διαχρονικών ελέγχων και διασταυρώσεις στοιχείων 



Επιτελική δομή

Διαχειριστής

Ομάδες εργασίας

Κλιμάκια

Συντονιστές

Κέντρο λήψης αποφάσεων

Επικοινωνία με επιτελική δομή
Ανάθεση εντολών προς 

υφιστάμενους

Επικοινωνία με το διαχειριστή
Ανάθεση εντολών στις ομάδες 

εργασίας

Επικοινωνία με συντονιστές
Επεξεργασία δεδομένων

Υποβοήθηση κλιμακίων ελέγχου

Επικοινωνία με ομάδα εργασίας
Συλλογή δεδομένων 

στο πεδίο

Ιεραρχική δομή Ρόλοι – αρμοδιότητες
δικαιώματα

Προτεινόμενο πιλοτικό μοντέλο 

Work Force

Dashboard

Collector Navigator

Υλοποίηση συστήματος

Arc Gis
Online



Υλοποίηση εφαρμογής : 1ο Βήμα σχεδιασμός απογραφικού δελτίου, δομή και τύποι δεδομένων

Χρήση προκαθορισμένων τιμών για τη διευκόλυνση του
χρήστη στο πεδίο και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων
κατά τη συλλογή δεδομένων

Χρήση κανόνων για τη συμπλήρωση ή μη πεδίων

Δυνατότητα επιλογής υποβάθρων πχ. ορθοφωτοχάρτες,
δορυφορικές εικόνες κτλ.

Δυνατότητα προσθήκης άλλων επιπέδων πληροφορίας πχ.
όρια Δήμων, χρήσεις γης, δασικοί χάρτες κλπ.

Δυνατότητα λειτουργίας της εφαρμογής offline: σχεδιασμός
της περιοχής επέμβασης



Το δελτίο ελέγχου της δομικής τρωτότητας των κτιρίων περιλαμβάνει :

Α. Στοιχεία της θέση του ακινήτου (γεωγραφικές συντεταγμένες, δήμος, περιοχή, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ.)

Β. Στοιχεία Φερόμενου ιδιοκτήτη – διαχειριστή (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό, ιδιότητα κτλ.)

Γ. Περιγραφή του κτιρίου (αριθμός ορόφων και διαμερισμάτων, ύπαρξη πιλοτίς και υπογείου, έτος κατασκευής, είδος

φέροντος οργανισμού κτλ.)

Δ. Εκτίμηση καταλληλόλητας κτιρίου (Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο)

Ε. Προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας

ΣΤ. Συντάξαντες – Παρελήφθη (στοιχεία κλιμακίου και ημερομηνία ελέγχου, στοιχεία από ποιον παραλήφθηκε το δελτίο)

Ε. Συνημμένα (φωτογραφίες, αρχεία κλπ.)

Ανάρτηση εφαρμογής 
στο ArcGis Online
δημιουργία web 

Service 



Πλατφόρμα διαχείρισης ανάθεσης εργασιώνWork Force
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Ανάθεση εργασιών & δεδομένων με ιεράρχηση
προτεραιοτήτων

Δυνατότητα ανάθεσης με γεωγραφικό
προσδιορισμό και πλοήγησης μέσω του

Navigator

Συντονισμός μεταξύ χρηστών μέσω chat, sms,
τηλεφωνικές κλήσεις

Αναφορές προόδου με διαγράμματα & χάρτες

Παρακολούθηση τρέχουσας θέσης κλιμακίου

Πήγαινε στο σημείο        και εκτέλεσε την εργασία             στο χρόνο t

Οι αναθέσεις με γεωγραφικό προσδιορισμό είναι γεωχωρικά δεδομένα και μπορούν να αποτυπωθούν σε χάρτη

Η τρέχουσα θέση του κλιμακίου είναι γεωχωρικό δεδομένο



Στιγμιότυπο ανάθεσης και τρέχουσα θέση κλιμακίου



Κ

Collector

Κάθε εγγραφή αποθηκεύεται στη online γεωχωρική βάση 

Δυνατότητα επεξεργασίας εγγραφών

Δυνατότητα ιχνηλάτησης αλλαγών
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Εισαγωγή σημείου με gps ή χειρωνακτικά μέσω χάρτη 

Εισαγωγή τιμών από λίστες ή κείμενο, συνημμένα

Δυνατότητα επεξεργασίας εγγραφών στο πεδίο

Online θέαση της γεωχωρικής βάσης

Δυνατότητα λειτουργίας offline

Arc Gis
Online

Εισαγωγή δεδομένων

Αποστολή εγγραφών σε πραγματικό χρόνο



Επεξεργασία δεδομένων

Δημιουργία ερωτημάτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων :

Πόσα νοικοκυριά μένουν άστεγα;

Απάντηση : από 6 κτίρια μένουν
άστεγες 15 οικογένειες

Πόσα κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα και έχουν πάνω από  1 όροφο;

Απάντηση : από 23 εγγραφές, 3 κτίρια πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν
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Arc Gis
Online



Δημιουργία χωρικών ερωτημάτων

Πόσα και ποια κτίρια εμπίπτουν εντός δασικών περιοχών ?

Εντός δασικών περιοχών εμπίπτουν 5 κτίρια 

Επεξεργασία δεδομένων
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Arc Gis
Online

Συσχέτιση δεδομένων με άλλες βάσεις

Οπτικοποίηση συσχέτισης δεδομένων – διασταύρωση στοιχείων

Δεν επιτρέπεται άδεια επισκευής σε κτίριο που έχει κριθεί κατάλληλο

Αρχείο Excel μη χωρική πληροφορία



Δημιουργία στατιστικών στοιχείων

Πλήθος κτιρίων ανά Δημοτική Ενότητα
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Arc Gis
Online



Δημιουργία Web εφαρμογής και διαμοιρασμού του χάρτη σε :

Επιλεγμένους χρήστες

Στο ευρύ κοινό 
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Arc Gis
Online



Dashboard
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Επιτελικός πίνακας 

για την παρακολούθηση γεγονότων 

ή δραστηριοτήτων που 

μεταβάλλονται στο χρόνο 

Συνδυάζει σε μια διαδραστική 

οθόνη πολλές πηγές δεδομένων 

καθοριστικής σημασίας για το 

project

Τα δεδομένα επανυπολογίζονται και 

ακολουθούν τη κλίμακα του χάρτη1

2

3

45



Η πλατφόρμα ArcGis Online ανταποκρίθηκε πολύ καλά στις απαιτήσεις του εγχειρήματος

Προσφέρει ταχύτητα, επιτελικό έλεγχο δεδομένων, εργαλεία υποστήριξης λήψης απόφασης, εργαλεία
διαμοιρασμού της πληροφορίας

Προτείνεται η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και σε
εργασίες πεδίου γενικότερα

Θα υπάρξουν στην εφαρμογή προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν

Ίσως εν τέλει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι η δυσκολία αλλαγής
παγιωμένων νοοτροπιών που αφορούν το δημόσιο τομέα

Επίλογος 

Φλού δα Ελέ ν η  
Περιβαλλοντολόγος – Χαρτογράφος,  

Msc Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση 

Msc Γεωπληροφορική 

Στέλεχος  Μονάδας  ΒΠ2  Τομέα Περιβάλλοντος 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Υποδομές Μεταφορών,  

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

(Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 

Δ/ΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 

ΑΕΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 34, 11527 ΑΘΗΝΑ 

213  2142  245  EMAIL : e.flouda@mou.gr  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Ευχαριστώ όσους συνεργάστηκαν για την 
υλοποίηση αυτής της πιλοτικής εφαρμογής


