


Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή

εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών

δεδοµένων και προσωπικού, σχεδιασµένη

έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει, 

ενηµερώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και

παρουσιάζει όλους τους τύπους

γεωγραφικών πληροφοριών.

Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό

Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); 



χρήστες

δεδοµένα

εξοπλισµός

(hardware)

λογισµικό

(software)

διαδικασίες

Βασικά στοιχεία Γ.Π.Σ.



Τα Γ.Π.Σ. στηρίζονται στη σύνδεση γραφικών και

περιγραφικών πληροφοριών που οδηγεί σε

χωρικές αλληλοσχετίσεις, στην ανάπτυξη δηλαδή

χωρικών σχέσεων µεταξύ γεωγραφικών

δεδοµένων. 

Έτσι µπορούν να αξιολογηθούν περιβαλλοντικές

επιδράσεις, να υπολογισθούν όγκοι σοδειάς, να

προσδιοριστεί η βέλτιστη τοποθεσία για µία νέα

εγκατάσταση, να χωροθετηθούν νέες

εκπαιδευτικές µονάδες, να αναπτυχθεί ένα

σύστηµα λήψης αποφάσεων εν γένει.



Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

κατά 80%  ενώ το υπόλοιπο 20% αποτελεί εθνική συµµετοχή.



Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία:



� Η αποτελεσµατική προστασία του ανεκτίµητου δασικού και

φυσικού περιβάλλοντος του Φαραγγιού της Σαµαριάς από τις

φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές).

� Η ενίσχυση της αειφορικής διαχείρισης της περιοχής.

� Η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης γεωγραφικής βάσης

δεδοµένων που περιλαµβάνει όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για το Νοµό

Χανίων. 

� Η σύγχρονη και άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη από τις αρµόδιες

υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

PC / PLOTER / SCANER / SERVERS





�ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

�ΦΡΑΓΜΑΤΑ

�ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

�ΛΙΜΑΝΙΑ

�ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ�ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

�ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

�ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

�ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ –∆ΙΑΝΟΜΕΣ

�ΑΙΓΙΑΛΟΙ

�ΟΙΚΙΣΜΟΙ

�∆ΗΜΟΙ

�∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

�ΝΟΜΟΙ

�ΘΑΛΑΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ NATURA

�ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ NATURA

�ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (CORINE)

�ΑΝΑ∆ΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

�ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

�ΓΕΩΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

�ΠΗΓΕΣ –ΣΠΗΛΑΙΑ

�Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ – ΥΠΟΛΕΚΑΝΕΣ

�Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

�ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

�ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

�ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

�∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΗΣ

�ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

�ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

�ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ

�ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

�ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ

�ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

�ΕΣΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

�ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

�ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

�∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΩΝ Γ.Υ.Σ

�ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

�ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

�ΣΗΜΕΙΑ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ

�ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

�ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ



∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΤΟΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (SCANNING, 

DIGITIZING, DATABASE PROCESSING)

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ

GPS - PDA

CAD + DB + GIS + …

ΧΑΡΤΕΣ ΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ





ΕθνικόςΕθνικός ∆ρυµός∆ρυµός ΣαµαριάςΣαµαριάς

Η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρίσεων και

αντιµετώπισης πυρκαγιών σε δασώδεις εκτάσεις του Νοµού Χανίων και ειδικότερα

στα όρια του Εθνικού ∆ρυµού Λευκών Ορέων, στο Φαράγγι της Σαµαριάς.



Κάµερες Παρακολούθησης &

Μετεωρολογικοί Σταθµοί ΕθνικόςΕθνικός ∆ρυµός∆ρυµός ΣαµαριάςΣαµαριάς

ΘΕΣΕΙΣ:
-ΠΟΡΙΑ

-ΠΥΡΓΟΣ

-ΠΑΧΝΕΣ

-ΚΑΛΛΕΡΓΗ

-ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ



� Εφαρµογή Εντοπισµού Περιοχών Υψηλού Κινδύνου για Έναρξη Πυρκαγιάς

� Εφαρµογή ∆υνατότητας και Χρόνου Επέµβασης

� Εφαρµογή Βελτιστοποίησης Ζωνών Ορατότητας

� Καταγραφή Πυρικού Ιστορικού και Σχεδιασµός Μέτρων Αποκατάστασης

� Μοντέλο Προσοµοίωσης Πυρκαγιάς (FARSITE)





�Μια χαρτογραφική εφαρµογή διαθέσιµη στο διαδίκτυο (on-line) για κάθε πολίτη και για κάθε επισκέπτη του

διαδικτύου

�Η πρόσβαση στο Web GIS γίνεται από την ιστοσελίδα του έργου

�Το Web GIS είναι µια εφαρµογή που χειρίζεται δυναµικούς χάρτες

�Ο επισκέπτης αποφασίζει για τις πληροφορίες που θέλει να δει

�Οι πληροφορίες που εµφανίζονται στην εφαρµογή διαχειρίζονται διαφορετικά θέµατα (δίκτυα υποδοµής, 

περιβάλλον, περιοχές ευθύνης υπηρεσιών…)

�Η εφαρµογή περιλαµβάνει προχωρηµένες τεχνολογίες (Mapserver,Java, Open Source…)

�Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία στα οποία θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες θα καθοριστούν από τη Ν.Α. 

Χανίων και σύµφωνα µε την σπουδαιότητα τους

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ WEBGIS:

Ο χάρτης

Τα εργαλεία πλοήγησης

Τα δεδοµένα






