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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν παραδοτέο αφορά στην περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνικής υλοποίησης της 

πλατφόρμας του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA. Στις πρώτες ενότητες περιγράφεται το 

“conceptualization” της πλατφόρας οι απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές έχουν καταγραφεί από 

τα ερωτηματολόγια και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος ώστε να εξυπηρετεί τις 

απαιτήσεις αυτές. Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται οι υποδομές Βάσεων δεδομένων, οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος διασύνδεσης τους καθώς και η υποδομή των 

διεπαφών που επιλέχθηκαν για τον τελικό χρήστη.  

 

SUMMARY 
This deliverable consists of the description and the documentation of the technical solution 

regarding the ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA platform. The first section is focused on the system 

conceptualization, the user requirements, and the architecture design to cover the predefined 

requirement. The following sections describe the Geodatabase Infrastructures the integrated 

technologies and the interoperability methodology implemented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

www.edozoume.gr 
6 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συμμετοχή του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για τον  σχεδιασμό, διαχείριση και προστασία 

του περιβάλλοντος και του φυσικού κεφαλαίου. Μια συμμετοχή διαδικασία επιδιώκει και 

διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού στα θέματα σχεδιασμού και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

αποτελεσματική συμμετοχή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που περιλαμβάνει αρχικά την 

αποστολή πληροφοριών, γνώσης και δεδομένων στο κοινό και την επιστροφή των ιδεών, των 

ανησυχιών και των παρατηρήσεων τους. 

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, οι κύριοι στόχοι του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Δράσης C.4 του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, είναι η διευκόλυνση της 

ενσωμάτωσης των δεδομένων (που έχουν συλλεγεί και αναλυθεί στη Δράση Α.3 του Έργου) στις 

διαδικασίες απόφασης για το σχεδιασμό της χρήσης γης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού, η ενσωμάτωση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην πολιτική και τη 

διακυβέρνηση, και εν τέλει, η συμβολή στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση των 

οικοσυστημάτων. 

Η ανάπτυξη του συστήματος webGIS, αλλά και του συμμετοχικών εργαλείων και μέσων για τη 

δημιουργία του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, βασίστηκε σε μια διαδικασία ανάπτυξης 

πολλαπλών σταδίων και πολλαπλών τεχνολογιών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των 

χρηστών του συστήματος.  

Στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες και στα βήματα που ακολουθήθηκαν για 

την ανάπτυξη του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA. 
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2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πλατφόρμας ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA 

έγινε ο αρχικός εννοιολογικός σχεδιασμός λειτουργιών και δεδομένων ώστε να προδιαγραφούν οι 

ενότητες του συστήματος αλλά και οι απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Κατά τον εννοιολογικό 

σχεδιασμό δυο μεγάλες ενότητες σχηματίζονται. Η ενότητα των πηγών δεδομένων και η ενότητα 

που αφορά την  λειτουργικότητα του συστήματος Web GIS σε συνδυασμό με την παροχή εργαλείων 

προς τους πολίτες. Αυτές αποτελούν και την βάση στον σχεδιασμό του συστήματος.  

Η ενότητα των «Πηγών δεδομένων» (Data Sources) διαχωρίζεται: 

• στις πηγές δεδομένων οι οποίες είναι στατικές ή και έχουν μεγάλη διάρκεια ενημέρωσης 

• στις πηγές με δυναμική, συλλογή, διαχείριση και ανάλυση τους 

Για την υποστήριξη των παραπάνω μορφών διαχείρισης δεδομένων τόσο στατικών αλλά και 

δυναμικών απαιτείται η υλοποίηση της κατάλληλης υποδομής συστήματος διαχείρισης Βάσεων 

δεδομένων (RDBMS) αλλά και των υποδομών ενσωμάτωσης, επικαιροποίησης των πληροφοριών 

που το σύστημα θα διαχειρίζεται. 

Οι υποδομές αυτές θα υποστηρίξουν δυο κεντρικές διεπαφές πρόσβασης προς το κοινό, μια μέσω 

του portal πρόσβασης και του Web GIS αλλά και μια μέσω των υποδομών υποστήριξης του “public 

participation”. 

Ολόκληρος ο περιγραφόμενος αρχικός σχεδιασμός (conceptualization) του συστήματος σχηματικά 

αναπαρίσταται στην ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση του εννοιολογικού σχεδιασμού 
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2.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Έχοντας ορίσει την βάση στην οποία η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί προσδιορίζοντας με γενικό 

τρόπο την λειτουργικότητες και τις μορφές των δεδομένων του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, 

σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αποτελεί και η αρχιτεκτονική του συστήματος ώστε να είναι 

καθορισμένες οι τεχνολογίες, οι διεπαφές αλλά και ο τρόπος διαλειτουργικότητας αυτών σε  ένα 

ενιαίο σύστημα. 

Εικόνα 2. Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος 

Η αρχιτεκτονική με την οποία υλοποιείται το ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA ακολουθεί την 

αρχιτεκτονική “3-Tier” και αποτελείται από την κεντρική υποδομή διαχείρισης Βάσεων δεδομένων, 

την υποδομή εφαρμογών αλλά και την υποδομή παρουσίασης. 

2.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό των διεπαφών προς τρίτους ήταν αναγκαίο να διαχωριστούν 

οι απαιτήσεις των χρηστών σε αυτές που αφορούν: 

• εφαρμογές προβολής και ανάκτησης των δεδομένων που το ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 

NATURA θα διαχειρίζεται  

• αυτές που αποτελούν τον τρόπο πρόσβασης του κοινού στο κομμάτι της 

συμμετοχικότητας. 
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Για τον λόγω αυτό μετά από ανάλυση των ερωτηματολογίων των χρηστών αλλά και την 

καταγραφή των απαιτήσεων με βάση το “Conceptualization” υπάρχουν δυο μεγάλες ενότητες 

εφαρμογών – διεπαφών: 

 Απαιτήσεις διεπαφών προβολής και ανάκτησης 

Στους ακόλουθους πίνακες περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των χρηστών ως μέρος 

του αναλυτικού σχεδιασμού του συστήματος. 

Πίνακας 1. STORY MAPS ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ - 01 – Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης STORY MAPS ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ-01 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν στα 
Εθνικά Πάρκα 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται η δυνατότητα θέασης των παρακάτω πληροφοριών 
σχετικά με τα Εθνικά Πάρκα:  

• Θέση Εθνικού Πάρκου (Πολυγωνική Οντότητα) 

• Πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο από τα πλησιέστερα 
αστικά κέντρα (embedded google maps route) 

• Εξωτερικά Όρια Εθνικού Πάρκου (Πολυγωνική 
Οντότητα) 

• Όρια επιμέρους ζωνών ανά κατηγορία(Πολυγωνική 
Οντότητα) 

• Παρεχόμενες Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
(Πολυγωνική Οντότητα) 

• Περιγραφικές πληροφορίες για το Πάρκο (γενική 
περιγραφή, κατηγορίες ζωνών προστασίας) (Κείμενο) 

• Σημεία Ενδιαφέροντος (οργάνωση ανά κατηγορίες) 
(Σημειακή Οντότητα) 

• Διαδρομές Γνωριμίας με το Εθνικό Πάρκο (Γραμμική 
Οντότητα) 

• Ενδεικτικές φωτογραφίες της χλωρίδας και της 
πανίδας του Πάρκου  

• Λίστα από χρήσιμα τηλέφωνα 

• Οδηγός Επισκέπτη (εφόσον υπάρχει από τον Φορέα) 

• Ιστοσελίδα Φορέα Διαχείρισης (hyperlink)  
Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως ή/και κατά περίπτωση κατόπιν μεταβολών ή εντοπισμού 
σφαλμάτων καταχώρησης 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να είναι ευδιάκριτη η πληροφορία στους επιμέρους χάρτες 
2. Να παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο 
3. Να υπάρχει λογική ροή και μετάβαση του περιεχομένου στο 

Story Map. 
4. Να υπάρχει δυνατότητα διαμοιρασμού του Story Map στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  
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Πίνακας 2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΕΣ - 02 – Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΕΣ-02 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων υπό τη μορφή Story Map για τις δασικές 
πυρκαγιές 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο θέασης πληροφοριών σχετικά με τις δασικές 
πυργκαγιές 

• Σύνολο Πυρκαγιών από EFFIS  (European Forest Fire 
Information System) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων από EFFIS σε στρέμματα 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Σύνολο Πυρκαγιών από Πυροσβεστική Υπηρεσία 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 

• Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων από Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σε στρέμματα (Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 

• Σύνολο Καμμένων Δασικών Εκτάσεων από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε στρέμματα (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km) 

• Σύνολο Καμμένων Λοιπών Δασικών Εκτάσεων από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε στρέμματα (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km) 

• Σύνολο Καμμένων Λιβαδικών Εκτάσεων από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε στρέμματα (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km) 

• Σύνολο Καμμένων Χέρσων Εκτάσεων από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε στρέμματα (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km)  

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να μεταβάλλεται ο κάνναβος διαδραστικά με το zoom μεταξύ 
της κλίμακας των 10km και του 1km όπου υπάρχει η 
δυνατότητα. 

3. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών  

 

 



  
 
 
 
 

 
 

www.edozoume.gr 
12 

Πίνακας 3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ - 03 – Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ-03 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων υπό τη μορφή Story Map για την ξυλεία 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο θέασης πληροφοριών σχετικά με τους 
ακόλουθους δείκτες ξυλείας 

• Ποσοστό Δασοσκεπούς Έκτασης (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km κι 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Πλατύφυλλων (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Κωνοφόρων (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Μικτού Δάσους (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Κατώτατης Κλάσης Διαμέτρου(m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Μέσης Κλάσης Διαμέτρου(m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Ξυλαπόθεμα Ανώτατης Κλάσης Διαμέτρου(m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Συνολικό Ξυλαπόθεμα(m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km και 1km) 

• Συνολική Ετήσια Προσαύξηση (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 

• Τεχνικό Ξύλο (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km 
και 1km) 

• Καυσόξυλα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 
1km) 

• Μέσο Λήμμα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 
1km) 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να μεταβάλλεται ο κάνναβος διαδραστικά με το zoom μεταξύ 
της κλίμακας των 10km και του 1km. 

3. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών 
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Πίνακας 4. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - 04 – Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-04 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων υπό τη μορφή Story Map για την εδαφική 
διαβρωσιμότητα 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο θέασης πληροφοριών σχετικά με τους 
ακόλουθους εδαφολογικούς δείκτες: 

• Βαθμός Διαβρωσιμότητας (%) κατά FRIA (Κάνναβος 
σε ανάλυση 10km και 1km) 

• Βαθμός Διαβρωσιμότητας (%) κατά JRC (Κάνναβος 
σε ανάλυση 10km και 1km) 

•  

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να μεταβάλλεται ο κάνναβος διαδραστικά με το zoom μεταξύ 
της κλίμακας των 10km και του 1km. 

3. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών 

 

Πίνακας 5. Εθνικά Πάρκα και Δεδομένα Πυρκαγιών και Ξυλείας - 05– Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης Εθνικά Πάρκα και Δεδομένα Πυρκαγιών και Ξυλείας-05 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση και Reporting Δεδομένων υπό τη μορφή Dashboard 
συνδυαστικά για τα Εθνικά Πάρκα, το Ξυλαπόθεμα και τις Πυρκαγιές 

Προτεραιότητα 1 
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Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο σύνοψης συνδυαστικά των παρακάτω 
πληροφοριών: 

• Όρια Εθνικών Πάρκων (Πολυγωνική Οντότητα) ως 
ενδεικτική περιοχή μελέτης 

• Δείκτες Ξυλείας (Κάνναβος 10km) 
➢ Συνολικό Ξυλαπόθεμα 
➢ Ξυλαπόθεμα Ανά Κατηγορία Διαμέτρου 
➢ Κατηγορίες Ξυλαποθέματος 

• Δείκτες Πυρκαγιών Π.Υ (Κάνναβος 10km) 
➢ Καμμένες Εκτάσεις Ανά Κατηγορία 
➢ Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων 
➢ Σύνολο αριθμού συμβάντων πυρκαγιών 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να υπάρχουν υπό τη μορφή bookmark τα όρια των Εθνικών 
Πάρκων. 

3. Να μπορεί ο χρήστης να ορίσει περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) 
κι εκτός Εθνικών Πάρκων 

4. Να παρέχεται πληροφορία αθροιστικά για τον αριθμό 
συμβάντων πυρκαγιών στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) 

5. Να παρέχεται πληροφορία αθροιστικά για το σύνολο των 
Καμμένων Εκτάσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) 

6. Να παρέχεται αθροιστική πληροφορία ανά κατηγορία 
ξυλαποθέματος στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) 

7. Να παρέχεται αθροιστική πληροφορία ανά κατηγορία 
διαμέτρου ξυλαποθέματος στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ) 

8. Να παρέχεται αθροιστική πληροφορία για το ξυλαπόθεμα 
(m3/ha) 

9. Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής basemap 
 

Πίνακας 6. Διαθεσιμότητα Δεδομένων - 06– Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης Διαθεσιμότητα Δεδομένων-06 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση και Reporting Δεδομένων υπό τη μορφή Dashboard 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα δεδομένων ανά κατηγορία. 

Προτεραιότητα 1 
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Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο απεικόνισης διαθεσιμότητας δεδομένων 
σχετικά με: 

• Τα Δάση 

• Τις περιοχές NATURA 2000 

• Τα κρίσιμα ενδιατήματα 

• Τα Ορεινά Καταφύγια 

• Τα Αισθητικά Δάση 

• Τις Θερμές Πηγές 

• Την Ηλιακή Ενέργεια 

• Την Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

• Τα αιολικά Πάρκα 

• Τον φορέα διαχείρισης 

• Τα υδάτινα σπορ 

• Την ύπαρξη γαλάζιας σημαίας 

• Τα ύδατα 

• Τις καλλιέργειες 
Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να μπορεί ο χρήστης να ορίσει περιοχή ενδιαφέροντος (ΑΟΙ)  
3. Να απεικονίζεται η διαθεσιμότητα ή/μη πληροφορίας ανά 

κατηγορία 
4. Να απεικονίζεται υπό τη μορφή gauge η συνολική 

διαθεσιμότητα των δεδομένων. 
5. Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής basemap 
6. Να υπάρχει δυνατότητα διαμοιρασμού του Story Map στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  

 

Πίνακας 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - 07 – Διεπαφές προβολής και 
ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-07 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων σχετικά με τα Είδη Εισβολείς και τα 
Χωροκατακτητικά Είδη 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο συνδυαστικής θέασης πληροφοριών  υπό τη 
μορφή slider σχετικά με: 

• Είδη Εισβολείς (Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 

• Χωροκατακτητικά Είδη (Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 
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Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης τοποθεσίας για 
συγκεκριμένη θέαση δεδομένων. 

3. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών 
4. Να υπάρχει δυνατότητα διαμοιρασμού του Story Map στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  
 

Πίνακας 8. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - 08– Διεπαφές 
προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ-08 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων σχετικά με τo Ποσοστό Αστικού Πρασίνου & 
Θερμοκρασία Επιφάνειας 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο συνδυαστικής θέασης πληροφοριών  υπό τη 
μορφή slider σχετικά με: 

• το Ποσοστό Αστικού Πρασίνου (Κάνναβος σε ανάλυση 
1km) 

• τη Θερμοκρασία  (Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης τοποθεσίας για 
συγκεκριμένη θέαση δεδομένων. 

3. Να υπάρχει σε tab οργανωμένη η πληροφορία για τις 11 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.  

4. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών 
 

Πίνακας 9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ - 09– 
Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ-09 
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Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων σχετικά με τις καμμένες εκτάσεις 
συνδυαστικά με το διαθέσιμο ξυλαπόθεμα. 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο συνδυαστικής θέασης πληροφοριών  υπό τη 
μορφή slider σχετικά με: 

• το Σύνολο των Καμμένων εκτάσεων σε στρέμματα 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km) από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

• το Συνολικό Ξυλαπόθεμα (Κάνναβος σε ανάλυση 10km 
και 1km) 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης τοποθεσίας για 
συγκεκριμένη θέαση δεδομένων. 

3. Να απεικονίζονται τα μεταδεδομένα των επιμέρους δεικτών 
4. Να υπάρχει δυνατότητα διαμοιρασμού του Story Map στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  
 

Πίνακας 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 10– Διεπαφές 
προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-10 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση Δεδομένων σχετικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και 
τις χαρακτηριστμένες προστατευόμενες περιοχές της χώρας 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο θέασης πληροφοριών οργανωμένες ανά 
κατηγορίες  και πιο συγκεκριμένα: 

• Διοικητική-Περιβαλλοντική Διαίρεση της Χώρας 
➢ Όρια Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Πολυγωνική 
Οντότητα) 
➢ Όρια Περιφερειών (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Όρια Περιφερειακών Ενοτήτων (Πολυγωνική 
Οντότητα) 
➢ Όρια Δήμων Καλλικράτη (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Περιοχές Natura_2000 (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Όρια Αρμοδιοτήτων Μονάδων Διαχείρισης 
(Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Περιοχές που εμπίπτουν στη συνθήκη Ramsar 
(Πολυγωνική Οντότητα) 
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➢ Περιοχές Εθνικών Δρυμών (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Καταφύγια Άγριας Ζωής (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Όρια Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων 
➢ Αισθητικά Δάση (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Εθνικά Πάρκα (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Γεωπάρκα (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ Όρια δικαιοδοσίας Πυρόσβεσης (Πολυγωνική 
Οντότητα) 
➢ Όρια αρμοδιότητας Δασαρχείων-Δασικών Υπηρεσιών 
(Πολυγωνική Οντότητα) 

• Περιβαλλοντικές Πληροφορίες 
➢ Όρια Οικοτόπων 
➢ Τύποι Οικοσυστημάτων 
➢ Χρήσεις Γης κατά CORINE 2018 
➢ Εδαφολογικός Χάρτης (ΥΠΕΝ) 

• Προμηθευτικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
o Ξυλεία/Καυσόξυλα 

➢ Ποσοστό Δασοσκεπούς Έκτασης (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Πλατύφυλλων (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Κωνοφόρων (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Μικτού Δάσους (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Κατώτατης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Μέσης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Ξυλαπόθεμα Ανώτατης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Συνολικό Ξυλαπόθεμα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km και 1km) 
➢ Συνολική Ετήσια Προσαύξηση (m3/ha) (Κάνναβος σε 
ανάλυση 10km και 1km) 
➢ Τεχνικό Ξύλο (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 
1km) 
➢ Καυσόξυλα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 
1km) 
➢ Μέσο Λήμμα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km και 
1km) 
➢ Συνολικό Λήμμα (m3/ha) (Κάνναβος σε ανάλυση 10km 
και 1km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Χέρσων Εκτάσεων σε στρέμματα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km) 

• Ρυθμιστικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες 
Διατήρησης 

o Δείκτες Ποιότητας Περιβάλλοντος 
➢ Βαθμός Διατήρησης σε κλίμακες 
➢ Μεταβολή στην έκταση των παρόχθιων 
οικοσυστημάτων 
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➢ Εδαφική Διαβρωσιμότητα 
➢ Ποσοστό φυτοκάλυψης (fractional vegetation cover-
FVC) 

o Δείκτες Βιοποικιλότητας 
➢ Συνολική Βιοποικιλότητα 
➢ Χλωριδική ποικιλότητα 
➢ Μικρό-καταφύγια (microrefugia) χλωριδικής 
➢ Γεωποικιλότητα 

• Πολιτισμικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
o Δείκτες Αναψυχής 
➢ Οργανωμένες Παραλίες 
➢ Προτίμηση Επισκεπτών 

• Οικοσυστημικές Υπηρεσίες LIFE-IP MAES platform 

• Κατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
τους 

➢ Θερμοκρασία στο Αστικό Περιβάλλον 
➢ Σύνολο Πυρκαγιών από EFFIS (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων σε στρέμματα από EFFIS 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 
➢ Σύνολο Πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
(Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων σε στρέμματα από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κάνναβος σε ανάλυση 10km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Δασικών Εκτάσεων σε στρέμματα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Δασωδών Εκτάσεων σε στρέμματα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km) 
➢ Σύνολο Καμμένων Λιβαδικών Εκτάσεων σε στρέμματα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κάνναβος σε ανάλυση 
10km) 
➢ Μεταβολή δασοορίων 
o Δείκτες για τους υδατικούς πόρους 
➢ Ένταση συνολικής χρήσης υδατικών πόρων 
➢ Δυνατότητα ικανοποίησης ζήτησης ανά χρήση νερού 
➢ Χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτωμ (λιμνών και 
ποταμών) 
➢ Οικολογική κατάσταση επιφανειακών υδάτων 
➢ Χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων 
➢ Ποσοτική Κατάσταση υπόγειων υδάτων 

• Απειλές για το Οικοσύστημα 
➢ Τάση Παράκτιας Διάβρωσης (%) (Γραμμική Οντότητα) 
➢ Δυνητικός Κίνδυνος Πλημμύρας (Πολυγωνική 
Οντότητα) 
o Διαχείριση Απορριμάτων 
➢ ΜΕΒΑ - Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων 
(Σημειακή Οντότητα) 
➢ ΜΕΑ - Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (Σημειακή 
Οντότητα) 
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➢ ΚΔΑΥ - Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(Σημειακή Οντότητα) 
➢ ΣΜΑ – Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων 
(Σημειακή Οντότητα) 
➢ ΦΟΔΣΑ – Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Σημειακή Οντότητα) 
➢ ΧΥΤΑ – Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων 
(Σημειακή Οντότητα) 
➢ ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) σε Επίπεδο 
Περιφέρειας (Πολυγωνική Οντότητα) 
➢ ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα)  σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας (Πολυγωνική Οντότητα) 

•  

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία σε καρτέλες ανά 
κατηγορία. 

2. Να απεικονίζεται ευδιάκριτα η πληροφορία από άποψη 
symbology. 

3. Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης τοποθεσίας για 
συγκεκριμένη θέαση δεδομένων. 

4. Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής του χάρτη υποβάθρου 
5. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης επί του χάρτη 
6. Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αποσπάσματος του χάρτη 

θέασης σε διαφορετικά format (π.χ pdf, jpeg) 
7. Να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης του χάρτη στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  
8. Να υπάρχει η δυνατότητα για downloading των θεματικών 

επιπέδων. 
 

Πίνακας 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 11– Διεπαφές 
προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-11 

Τίτλος απαίτησης Παρουσίαση συνολικών στατιστικών δεδομένων για κάθε επιμέρους 
δείκτη οικοσυστημικών υπηρεσιών  

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Να παρέχεται εργαλείο θέασης και αποθήκευσης συνολικών 
στατιστικών μεγεθών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και 
Περιοχής Natura για κάθε επιμέρους Δείκτη Οικοσυστημικών 
Υπηρεσιών και ανά κατηγορία οικοσυστημικής Υπηρεσίας 
(Προμηθευτικές, Ρυθμιστικές, Πολιτισμικές) 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 
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Κριτήρια αποδοχής 1. Να υπάρχει δυνατότητα αθροιστικών στατιστικών μεγεθών 
(min,max,mean, sum) των επιμέρους δεικτών σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας και Περιοχών Natura. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κάποιας περιοχής με 
βάση γεωγραφικά κριτήρια και κριτήρια διοικητικής 
ταξινόμησης. 

3. Να προστίθεται το αποτέλεσμα του ερωτήματος ως επίπεδο 
στην εφαρμογή 

4. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του παραγώμενου 
αποτελέσματος τοπικά από τον χρήστη σε διαφορετικούς 
μορφότυπους. 

 

Πίνακας 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 12– Διεπαφές 
προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-12 

Τίτλος απαίτησης Αποθήκευση Δεδομένων σχετικά με τις Προστατευόμενες Περιοχές 
της χώρας καθώς και τους Δείκτες Οικοσυστημικών Υπηρεσιών 
τοπικά από τον Χρήστη 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

1. Να παρέχεται εργαλείο εκτύπωσης και αποθήκευσης 
αποσπάσματος χάρτη. 
2. Να παρέχεται εργαλείο επιλογής των δεδομένων της 
εφαρμογής και αποθήκευσής τους τοπικά από τον χρήστη 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αποσπάσματος σε 
συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού ή/και σε συγκεκριμένη κλίμακα 
που επιλέγει ο χρήστης. 

2. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του χάρτη σε 
διαφορετικό μορφότυπο (π.χ jpeg, pdf) 

3. Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του χάρτη σε διαφορετική 
ανάλυση. 

4. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής συνόλου δεδομένων προς 
τοπική αποθήκευση 

5. Να υπάρχει δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένης περιοχής 
ενδιαφέροντος από τον χρήστη που θα αφορά στα δεδομένα που 
θέλει να αποθηκεύσει 

6. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής Μορφότυπου αποθήκευσης 
μεταξυ γνωστών τύπων αρχείων (π.χ shp file, gdb, .dxf, .dwg) 

7. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογές του συστήματος αναφοράς 
στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μεταξύ του ΕΓΣΑ 87 
(EPSG:2100) και του WGS84 (EPSG: 3857) 
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Πίνακας 13. Εφαρμογή Χωρικής Παρουσίασης Διακριθείσων Φωτογραφιών Διαγωνισμού “Click στη Φύση” – 13 – 
Διεπαφές προβολής και ανάκτησης 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης Εφαρμογή Χωρικής Παρουσίασης Διακριθείσων Φωτογραφιών 
Διαγωνισμού “Click στη Φύση”-13 

Τίτλος απαίτησης Δημιουργία web-application όπου θα απεικονίζονται οι διακριθείσες 
φωτογραφίες στο διαγωνισμό «Click στη Φύση» καθώς και 
προσεγγιστικά η θέση τους εντός των περιοχών Natura που αφορούν 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

1. Να παρουσιάζονται οι διακριθείσες φωτογραφίες του 
Διαγωνισμού «Click στη Φύση» με τις αντίστοιχες 
πληροφορίες. 
2. Να απεικονίζεται υπό τη μορφή σημειακής γεωμετρίας 
στο χάρτη η θέση κάθε φωτογραφίας καθώς και υπό μορφή 
πολυγωνικής γεωμετρίας τα όρια της αντίστοιχης περιοχής 
NATURA 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Ετησίως 

Κριτήρια αποδοχής 1. Να υπάρχει δυνατότητα θέασης σε μικρογραφία όλων των 
διακριθείσων φωτογραφιών  

2. Να υπάρχει δυνατότητα θέασης σε μεγάλη ανάλυση των 
διακριθεισών φωτογραφιών. 

3. Να υπάρχει παροχή πληροφόρησης υπό  την μορφή κειμένου 
σχετικά με την περιοχή Natura στην οποία αφορά κάθε 
φωτογραφία τόσο ως προς τον Κωδικό όσο και ως προς το 
ενδεικτικό όνομα της. 

4. Να εμφανίζεται υπό μορφή λεζάντας το όνομα του φωτογράφου, 
η διάκριση της φωτογραφίας στον διαγωνισμό καθώς και 
κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες για το θέμα της. 

5. Να υπάρχει δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ των  
φωτογραφιών. 

6. Να εμφανίζεται η ενδεικτική θέση κάθε φωτογραφίας στον 
χάρτη και εφόσον επιλεγχθεί η θέση να φορτώνεται η αντίστοιχη 
εικόνα. 

7. Να απεικονίζονται ευδιάκριτα τα όρια κάθε περιοχής Natura 
στην οποία εντοπίζεται διακριθείσα φωτογραφία. 

 

 Απαιτήσεις διεπαφών Συνεργατικότητας 

Οι διεπαφές συνεργατικότητας αφορούν σε φόρμες εύκολα προσβάσιμες από τον τελικό 

χρήστη μέσω του ιστοχώρου αλλά και μέσω της mobile εφαρμογής. Οι τρεις βασικές λειτουργίες 

των διεπαφών συλλογής δεδομένων αφορούν:  

1. την «Αναφορά Πίεσης» για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ)»,  

2. την «Αξιολόγηση ΟΥ - Εθνική Κλίμακα», και  
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3. την «Αξιολόγηση ΟΥ - Τοπική Κλίμακα». 

Κατά τον σχεδιασμό δημιουργήθηκαν αρχικά έντυπα περιγραφής των χαρακτηριστικών τα οποία 

καθορίζουν τις απαιτήσεις των ερωτηματολόγιών και των στοιχείων που πρέπει να συλλέγονται 

από αυτή την διαδικασία.  

Ακολουθεί η περιγραφή των απαιτήσεων για τις τρεις βασικές λειτουργικότητες. 

Πίνακας 14. Αναφορά Πίεσης» για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ) - 14 – Διεπαφές 
Συνεργατικότητας 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης «Αναφορά Πίεσης» για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες (ΟΥ) - 14 

Τίτλος απαίτησης Δημιουργία web-application όπου θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη 
να καταχωρεί στοιχεία σχετικά με τις πιέσεις στις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες τόσο σε τοπική όσο και εθνική κλίμακα 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Δυνατότητα επιλογής πιέσεων με την μορφή ακόλουθων ερωτημάτων 

Ποιες πιέσεις έχετε αναγνωρίσει στην περιοχή? 

1. Αγροτικά 

Καύση για γεωργικούς σκοπούς 

Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ή διάχυτη 
ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα 

Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 

Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση 

Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους 

Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία 

2. Αστικά 

Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της 
αποψιλωτικής υλοτομίας) 

Εναπόθεση αδρανών υλικών από την εξόρυξη του εδάφους 

Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από 
οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις ή  

Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από 
εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις + από ανθρώπινες 
δραστηριότητες 

Αστικές, οικιστικές, ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
προκαλούν σημειακή ή διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια 
ύδατα 
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Bιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές 
δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ή διάχυτη ρύπανση σε 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα 

Οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που 
προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 

Βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που 
προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 

Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που 
παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης 

Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που 
παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης 

Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων 
και βλάστησης για λόγους ασφαλείας 

Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα 
(εξαιρουμένων των απορρίψεων) 

3. Δάση και δασικές εκτάσεις και λιβάδια  

Καύση για γεωργικούς σκοπούς 

Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της 
αποψιλωτικής υλοτομίας) 

Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων 

(Πιθανώς) παράνομη υλοτομία 

Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) 

Εναπόθεση αδρανών υλικών από την εξόρυξη του εδάφους 

Εναπόθεση υλικών από θαλάσσιες εξορύξεις 

Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από 
οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις  

Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από 
εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις + από ανθρώπινες 
δραστηριότητες 

Οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που 
προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 

Βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που 
προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 

Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που 
παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης 

Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που 
παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης 
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(Πιθανώς) παράνομη συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών 
και ζώων  

(Πιθανώς) παράνομο κυνήγι/θανάτωση άγριων ζώων 

(Πιθανώς) παράνομη συγκομιδή, συλλογή δασικών προϊόντων 

Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου 

Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές 

Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα 

Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα 
(εξαιρουμένων των απορρίψεων) 

4. Γλυκέα ύδατα 

Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη 
πόρων 

Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα 
υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα 

Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου 

Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης 

Αστικές, οικιστικές, ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
προκαλούν σημειακή ή διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια 
ύδατα 

Bιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές 
δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ή διάχυτη ρύπανση σε 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα 

Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα 
(εξαιρουμένων των απορρίψεων) 

5. Θαλάσσια ύδατα 

Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση 

Xρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου 

Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης 

Οικιακές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής και 
σχετιζόμενες δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση  

Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που 
προκαλούν θαλάσσια ρύπανση 

Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα 
(εξαιρουμένων των απορρίψεων) 

Επιπλέον πρέπει να απαντώνται και τα ακόλουθα ερωτήματα: 
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i. Ποια είναι η εκτίμηση σας για την επίπτωση της (των) πίεσης (-

εων) στις βιοτικές και αβιοτικές προμηθευτικές υπηρεσίες 

του οικοσυστήματος στην περιοχή? 

 

L M H 

 

(αναφέρονται στα αγαθά και στα προϊόντα, που προσλαμβάνει ο 
άνθρωπος από τα οικοσυστήματα. Αυτά μπορούν να διακινούνται, να 
καταναλώνονται ή και να χρησιμοποιούνται απευθείας από τους χρήστες. 
Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν τα τρόφιμα (φυτικής και 
ζωικής προέλευσης), το νερό και η ξυλεία.) 

 

ii. Ποια είναι η εκτίμηση σας για την επίπτωση της (των) πίεσης (-

εων) στις ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες του 

οικοσυστήματος στην περιοχή? 

(Οι υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης αναφέρονται στους τρόπους 
με τους οποίους τα οικοσυστήματα ρυθμίζουν τις παραμέτρους του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Μερικά βασικά παραδείγματα 
είναι η προστασία από πλημμύρες, χάρη στην ύπαρξη των δασών, ή πιο 
θεμελιώδεις υπηρεσίες όπως η επικονίαση, που προσφέρει ζωή στα φυτά 
και άρα στις καλλιέργειες ή η διατήρηση της βιοποικιλότητας, που 
συμβάλλει στον περιορισμό παρασίτων και ασθενειών) 

L M H 

  

iii. Ποια είναι η εκτίμηση σας για την επίπτωση της (των) πίεσης (-

εων) στις πολιτισμικές υπηρεσίες του οικοσυστήματος στην 

περιοχή? 

(Οι πολιτισμικές υπηρεσίες δεν έχουν σχέση με τα υλικά, αλλά με τα 
πνευματικά αγαθά που προσλαμβάνει ο άνθρωπος από την αλληλεπίδρασή 
του με τα οικοσυστήματα. Σχετικά παραδείγματα πολιτισμικών 
υπηρεσιών είναι ο περίπατος σε ένα δάσος, η παρατήρηση πτηνών σε μία 
λιμνοθάλασσα, ο οικοτουρισμός ή το σκι σε ένα χιονοδρομικό κέντρο) 

L M H 

 

Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης 
φωτογραφιών ή και άλλων αρχείων.  

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Άμεση (Real Time) 
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Κριτήρια αποδοχής 1. Λειτουργεί η καταχώρηση των χαρακτηριστικών των φορμών 
συλλογής 

2. Η γεωχωρική τοποθέτηση της αναφοράς 
3. Η δυναμική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η απεικόνιση 

τους μέσω dashboards 
 

Πίνακας 15. «Αξιολόγηση ΟΥ - Εθνική Κλίμακα» - 15 – Διεπαφές Συνεργατικότητας 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης «Αξιολόγηση ΟΥ - Εθνική Κλίμακα» - 15 

Τίτλος απαίτησης Δημιουργία web-application όπου θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη 
να αξιολογεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες τόσο σε εθνική κλίμακα 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Κατά την επίσκεψή του χρήστη στην φόρμα θα πρέπει να του δίνεται η 
δυνατότητα να επιλέξει τις υπηρεσίες κατηγοριοποιημένες στις 
ακόλουθες μορφές: 

Προμηθευτικές 
 

 Συλλέγω φρούτα, φυτά, μανιτάρια, ψάρια, κυνήγι  

 Εκτιμώ, παράγω ή αγοράζω τοπικά προϊόντα της περιοχής  

 Εκτιμώ την αξία παραγωγής προϊόντων (π.χ. ξυλεία, αλεία, μη 
ξυλώδη προιόντα, φαρμακευτικά φυτά κ.λπ) 

 
Ρυθμιστικές. 

 Εκτιμώ την περιβαλλοντική ικανότητα του συστήματος, να 
παράγει, διατηρεί, καθαρίζει και ανανεώνει τον αέρα, το έδαφος 
και/ή το νερό 

 Εκτιμώ την περιβαλλοντική ικανότητα του συστήματος, να 
προστατεύει από φυσικές καταστροφές και κινδύνους  

 Εκτιμώ την βιοποικιλότητα που διατηρεί η περιοχή  

 
Πολιτιστικές 
 

  Αθλούμαι και αποφορτίζομαι με δραστηριότητες όπως 
πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία κ.α.  

  Απολαμβάνω την εκπαίδευση, την έρευνα και τη μελέτη για το 
τοπίο και τους οργανισμούς της περιοχής 
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 Εκτιμώ την περιοχή γιατί η φύση προσφέρει πολλές αύλες 
αξίες που πρέπει να προστατευθούν για μας και για τι 
μελλοντικές γενιές 

  Εμπνέομαι την ταυτότητα του τοπίου, ενός τοπόσημου ή 
μνημείου, τους πολιτισμικούς, θρησκευτικούς ή πνευματικούς 
συμβολισμούς του φυσικού περιβάλλοντος 

 Εκτιμώ την αξία της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας, την 
πολιτισμική κληρονομιά ή ιστορία  

 Απολαμβάνω την αισθητική αξίας της περιοχής 

 Απολαμβάνω να είμαι στην περιοχή για τουρισμό και αναψυχή 

 

Παράλληλα με την επιλογή των παραπάνω χαρακτηριστικών ο 
χρήστης θα μπορεί να εισάγει στοιχεία σχετικά με: 

• Το Φύλλο 

• Την ηλικιακή ομάδα 

• Τον τόπο κατοικίας   

Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης 
φωτογραφιών ή και άλλων αρχείων.  

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Άμεση (Real Time) 

Κριτήρια αποδοχής 1. Λειτουργεί η καταχώρηση των χαρακτηριστικών των φορμών 
συλλογής 

2. Η γεωχωρική τοποθέτηση της αναφοράς 
3. Η δυναμική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η απεικόνιση 

τους μέσω dashboards 

Πίνακας 16. «Αξιολόγηση ΟΥ - Τοπική Κλίμακα» - 16– Διεπαφές Συνεργατικότητας 

Τίτλος Περιγραφή 

Κωδ.Απαίτησης «Αξιολόγηση ΟΥ - Τοπική Κλίμακα» - 16 

Τίτλος 
απαίτησης 

Δημιουργία web-application όπου θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 
αξιολογεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες τόσο σε τοπική κλίμακα 

Προτεραιότητα 1 

Περιγραφή 
λειτουργικής 
απαίτησης 

Στον ακόλουθο πίνακα περγράφεται σχηματικά η απάιτηση. 

Ε. Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
 

  

1 ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ; 
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Οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Βαθμός αξιολόγησης 

1 2 3 4 5 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ευ
τι

κέ
ς 

Καλλιέργεια για 
ζωτροφή/βόσκηση, 
βοσκότοποι 

     

Κυνήγι      

Αλιεία      

Ξυλεία, καυσόξυλα      

Μη ξυλώδη 
προϊόντα (Άγρια 
φρούτα, χόρτα, 
μανιτάρια κλπ) 

     

Φαρμακευτικά φυτά      

Γενετικοί πόροι (π.χ. 
σπόροι για 
αναπαραγωγή ή 
γενετική βελτίωση)  

     

Πόσιμο νερό      

Αρδευτικό νερό      

Ρ
υ

θ
μ

ισ
τι

κέ
ς 

κα
ι δ

ια
τή

ρ
η

σ
η

ς 

Δέσμευση του 
άνθρακα (πχ μεγάλη 
κάλυψη από 
βλάστηση) 

     

Ρύθμιση κλίματος/ 
Καθαρισμός του 
αέρα 

     

Ρύθμιση νερού 
(αναπλήρωσης 
υπογείων υδάτων) 

     

Καθαρισμός νερού      

Προστασία από ροές 
μαζών  (π.χ. 
διάβρωση, 
πλημμύρες, 
κατολισθήσεις) 

     

Επικονίαση      

Ρύθμιση επιβλαβών 
οργανισµών 

     

Προστασία της 
βιοποικιλότητας 
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Π
ο

λι
τι

σ
μ

ικ
ές

 

Αθλητικές 
δραστηριότητες 
(πεζοπορία, 
ορειβασία, 
ποδηλασία) 

     

Εκπαίδευση, έρευνα 
και μελέτη (τοπίου  
και οργανισμών) 

     

Άυλες αξίες για 
μελλοντικές γενιές 

     

Βιωματική εμπειρία-
Έμπνευση από τοπίο 
τοπόσημο-
πολιτισμικούς, 
θρησκευτικούς ή 
πνευματικούς 
συμβολισμούς  

     

Αξία πολιτισμικής 
ταυτότητας, 
πολιτισμικής 
κληρονομιάς, 
ιστορίας 

     

Αισθητική αξία      

Τουρισμός και 
αναψυχή 

     

 

Παράλληλα με την επιλογή των παραπάνω χαρακτηριστικών ο χρήστης θα 
μπορεί να εισάγει στοιχεία σχετικά με: 

• Το Φύλλο 

• Την ηλικιακή ομάδα 

• Τον τόπο κατοικίας   

Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών ή και 
άλλων αρχείων. 

Συχνότητα 
Ενημέρωσης 

Άμεση (Real Time) 

Κριτήρια 
αποδοχής 

1. Λειτουργεί η καταχώρηση των χαρακτηριστικών των φορμών συλλογής 
2. Η γεωχωρική τοποθέτηση της αναφοράς 
3. Η δυναμική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η απεικόνιση τους 

μέσω dashboards 
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2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η περιγραφόμενη αρχιτεκτονική που ορίζει αρχιτεκτονική “3-Tier” και αποτελείται από την 

κεντρική υποδομή διαχείρισης Βάσεων δεδομένων, την υποδομή εφαρμογών αλλά και την υποδομή 

παρουσίασης απαιτεί την υλοποίηση ξεχωριστών συστατικών υποσυστημάτων (components) που 

θα αξιοποιούν το σύστημα οριζόντια. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών υλοποιήθηκε μια ενιαία υποδομή διαχείρισης 

περιεχομένου (Κεντρικού Ιστοχώρου) η οποία θα φιλοξενεί τόσο τις εφαρμογές «Προβολής και 

Ανάκτησης» όσο και τις διεπαφές «Συνεργατικότητας». Η υποδομή αυτή αναπτύσσεται και 

ενσωματώνεται μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Drupal. 

Οι υπηρεσίες χαρτογραφικές, προβολής και ανάκτησης των δεδομένων απαιτούν την δημιουργία 

τόσο υποδομών συστημάτων γεωχωρικών Βάσεων δεδομένων όσο και υποδομών διάχυσης 

χαρτογραφικών υπηρεσιών προς τις εφαρμογές «Προβολής και ανάκτησης». Για την υποδομή αυτή 

υλοποιήθηκε Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας τον Microsoft SQL Server 

και για την προβολή και διάχυση της Γεωχωρικής πληροφορίας η πλατφόρμα ArcGIS Enterprise της 

ESRI. 

Ταυτόχρονα με την υπηρεσία προβολής και ανάκτησης των δεδομένων, απαιτείται για την συλλογή 

και ανάλυση των δεδομένων «Συνεργατικότητας» η ίδια υποδομή η οποία θα εξυπηρετεί τις 

λειτουργίες επικοινωνίας και ενσωμάτωσης πληροφοριών από τους πολίτες. Επιπλέον από τις 

εφαρμογές που παρέχονται προς τους εμπλεκόμενους, διατίθεται προς τους πολίτες και εφαρμογή 

φορητών συσκευών (mobile) η οποία έχει αναπτυχθεί με το “cross platform” προγραμματιστικό 

πλαίσιο της ESRI. 
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Όλες οι τεχνολογίες αυτές αναπαρίστανται στο ακόλουθο διάγραμμα της γενικής αρχιτεκτονικής 

ώστε να περιγράψουν λεπτομερέστερα τις υποδομές που υλοποιήθηκαν. 

Εικόνα 3. Τεχνολογίες υλοποίησης της αρχιτεκτονικής του συστήματος 
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3 ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ PPGIS/WEBGIS LIFE-IP 4 NATURA 
Η γεωχωρική υποδομή του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA υλοποιήθηκε με την χρήση της 

πλατφόρμας ArcGIS Enterprise η οποία είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων,  

χαρτογράφησης και ανάλυσης, που παρέχει Web GIS υπηρεσίες μέσω υποδομής hardware και 

software που είναι εγκατεστημένα στις υποδομές του φορέα  (on premises) και επιτρέπει τη 

δημιουργία, χρήση και κοινοποίηση αναλύσεων και χαρτών.  

Η πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα παραμετροποίησης και δημιουργίας εφαρμογών 

προβολής και ανάκτησης δεδομένων από οποιαδήποτε συσκευή φορητή ή σταθμό εργασίας 

διατηρώντας την μορφή ή/και προσαρμόζοντας την ώστε να είναι λειτουργική (responsiveness) .  

H πλατφόρμα παρέχει εγγενώς την: 

• διασύνδεση με το σύνολο σχεδόν των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS). Στην 

προκειμένη περίπτωση υλοποιείται σε συνδυασμό με τον Microsoft SQL Server 

• διασύνδεση μέσω Desktop εφαρμογής ArcGIS Pro για επεξεργασία, ανάλυση και ενημέρωση 

των δεδομένων  

• ανάπτυξη WebGIS εφαρμογών 

• χρήση της σουίτας των έτοιμων εφαρμογών της Esri 

• ανάπτυξη custom web και mobile εφαρμογών 

3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΒΔ (MAIN GEODATABASE 

INFRASTRUCTURE) 

Η υποδομή γεωχωρικής ΒΔ η οποία υλοποιήθηκε απαιτούσε την υποστήριξη τόσο γεωχωρικών 

όσο και περιγραφικών χαρακτηριστικών. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η υποδομή υλοποιήθηκε 

με την χρήση του Συστήματος διαχείρισης Βάσεων δεδομένων SQL Server και ταυτόχρονη 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών  διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων της ESRI ώστε να εξυπηρετεί: 

• Ψηφιδωτά (Raster) 

• Διανυσματικά (Vector) 

Για την διαχείριση των δεδομένων υλοποιήθηκαν 2 κεντρικές Γεωγραφικές ΒΔ (ΓΒΔ). 

Η μια διαχειρίζεται τα δεδομένα τα οποία δεν θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και θα αποτελεί την αποθήκη των δεδομένων Εθνικής κλίμακας, την ανάλυση τους καθώς και τα 

στατιστικά παράγωγα τους για προβολή στους τελικούς χρήστες.  

Η δεύτερη αποτελεί την υποδομή ΓΒΔ που δέχεται και διαχειρίζεται όλη την συλλεγόμενη από 

τους πολίτες πληροφορία. Με χρήση των απαραίτητων εργαλείων τόσο σε επίπεδο ΒΔ όσο και 

γεωχωρικής υποδομής παράγωγα δεδομένα και πληροφορίες παρέχονται προς τον τελικό χρήστη. 

Και στις 2 βάσεις δεδομένων υλοποιήθηκαν εργαλεία υποστήριξης ΒΔ (Views, SPATIAL Views, 

Triggers etc) και έγινε επεξεργασία δεδομένων και Στατιστική ανάλυση τους με χρήση εργαλείων 
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γεωδιαδικασιών, συναρτήσεις υπολογισμού στατιστικών στοιχείων κ.λπ. καθώς και χρήση 

εργαλείων ανάλυσης και ψηφιδωτών δεδομένων και επεξεργασίας εικόνων 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Τεχνολογίες ανάλυσης και υποστήριξης των Βάσεων δεδομένων του συστήματος 

3.2 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (GIS SERVER 

INFRASTRUCTURE) 

Οι βάσεις δεδομένων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό δεν είναι άμεσα 

προσβάσιμες από τον τελικό χρήστη και τις διεπαφές προβολής, ανάκτησης και συλλογής 

δεδομένων. Υλοποιήθηκε ο διακομιστής εφαρμογών ώστε να επιτρέπει τις διεπαφές να έχουν 

πρόσβαση στην υποδομή των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων. Υλοποιήθηκε και 

παραμετροποιήθηκε η πλατφόρμα ArcGIS Enterprise με τρόπο ώστε να παρέχει πρόσβαση στις 

Βάσεις δεδομένων και λειτουργικότητες Δημιουργίας, Ενημέρωσης και διαγραφής (CRUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Σχηματική αναπαράσταση υποδομών GIS 

Το ArcGIS Enterprise υλοποιήθηκε σε εικονικούς διακομιστές οι οποίοι διαλειτουργούν με τους 

διακομιστές Βάσεων δεδομένων (ArcGIS DataStore) και προβολής (ArcGIS Web Adaptors) ώστε να 

παρέχουν στον τελικό χρήστη την εμπειρία του PPGIS. 

Το κυριότερο συστατικό του ArcGIS Enterprise είναι ο ArcGIS Server που είναι ένα 

ολοκληρωμένο server-based γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Έχει την δυνατότητα να 

συνδέεται με εφαρμογές και υπηρεσίες για διαχείριση χωρικών δεδομένων, οπτικοποίηση και 
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χωρική ανάλυση. O ArcGIS Server παρέχει τη δυνατότητα διάχυσης γεωγραφικών δεδομένων με 

χρήση προηγμένων εργαλείων και μοντέλων. Επιπλέον δίνει πρόσβαση σε GIS εφαρμογές και 

υπηρεσίες χρησιμοποιώντας κοινούς browsers των Desktop PCs, Laptops, ή φορητών συσκευών 

(mobile clients). 

 Μέσω του ArcGIS Server  διαμοιράζονται χαρτογραφικές υπηρεσίες και εφαρμογές μέσω του 

διαδικτύου ώστε να: 

• Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους ανθρώπους στην πληροφορία που χρειάζονται για 

λήψη καλύτερων αποφάσεων. 

• Δημοσιεύονται χαρτογραφικές Web εφαρμογές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στους 

πολίτες 

• Απλοποιείται η πρόσβαση στα γεωγραφικά δεδομένα και εικόνες. 

Ταυτόχρονα με την διαδικτυακή πρόσβαση ο ArcGIS Server υποστηρίζει ροές εργασίας για 

Desktop, Web και Mobile εφαρμογές. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα και σε 

εξειδικευμένους χρήστες να διαχειριστούν τις χαρτογραφικές πληροφορίες. 

3.3 ΥΠΟΔΟΜΗ PORTAL FOR ARCGIS  

Όλες οι υπηρεσίες διάθεσης χαρτογραφικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών και  Web GIS  

εφαρμογών παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πύλης (Portal) του ArcGIS Server, για το 

διαμοιρασμό, την αναζήτηση και τη χρήση GIS περιεχομένου. Η υποδομή του portal for ArcGIS 

παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για προβολή, αναζήτηση και εξαγωγή δεδομένων. Βασικό εργαλείο 

ανάπτυξης και παραμετροποίησης εφαρμογών αποτελεί ο ArcGIS Web AppBuilder. 

Το Web AppBuilder for ArcGIS είναι μια εύχρηστη εφαρμογή WYSIWYG που επιτρέπει τους 

διαχειριστές να δημιουργούν, παραμετροποιούν εφαρμογές ιστού 2D και 3D χωρίς να απαιτείται 

ανάπτυξη μέσω κώδικα. Βασίζεται σε τεχνολογίες HTLM5 και Javascript. Ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει το χάρτη και το περιεχόμενο του και στην συνέχεια να επιλέξει τα εργαλεία που εφαρμογή 

θα παρέχει. Ποιο συγκεκριμένα με τη χρήση του ArcGIS Web AppBuilder παρέχονται λειτουργίες 

για: 

• Δημιουργία εφαρμογών HTML5 / JavaScript που εκτελούνται σε οποιαδήποτε συσκευή. 

• Προσθήκη έτοιμων προς χρήση εργαλείων (widgets) στις εφαρμογές 

• Προσαρμογή  της εμφάνισης των εφαρμογών με θέματα που έχουν δυνατότητα ρύθμισης. 

• Δημιουργία προσαρμοσμένων πρότυπων εφαρμογών. 
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Εικόνα 6. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής ArcGIS Web AppBuilder 

Παράλληλα με το Web AppBuilder for ArcGIS παρέχονται και εργαλεία αφηγηματικών χαρτών αλλά 

και dashboards. Οι αφηγηματικοί χάρτες (ArcGIS Story Maps ) παρέχουν την δυνατότητα 

συνδυασμού των χαρτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση 

περιοχών, γεγονότων και καταστάσεων που επιλέγεται θεματικά να απεικονίζονται. Συνδυάζοντας 

κείμενο, φωτογραφικό υλικό και βίντεο με χάρτες, δημιουργείται το αφήγημα ώστε να μοιραστεί 

με το κοινό και να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση.  Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες των 

αντίστοιχων εφαρμογών του ppGIS. 

 

Εικόνα 7. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής προβολής ομάδας αφηγηματικών χαρτών 
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Εικόνα 8. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής αφηγηματικών χαρτών 

Operational Dashboard είναι μια εφαρμογή επιχειρησιακής προβολής των γεωγραφικών 

πληροφοριών που έχει στόχο την παρακολούθηση συγκεκριμένων περιστατικών και 

δραστηριοτήτων. Τα Dashboards έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζουν πολλαπλές απεικονίσεις που 

λειτουργούν μαζί σε μία οθόνη. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και διαδραστική προβολή των 

δεδομένων για να δώσουν βασικές γνώσεις σχετικές με την λήψη αποφάσεων με μια ματιά. Είναι 

Web εφαρμογές που είναι προσβάσιμες μέσα από ένα απλό browser και αποτελούν σημαντικό μέρος 

της πλατφόρμας του ArcGIS. Παρέχει εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης των χαρτών 

(webmaps) που θα παρουσιάζονται στα dashboards καθώς και διεπαφή για την σχεδίαση των 

dashboards γραφικά. 

Τα dashboards που αναπτύχθηκαν είναι δυνατό να προσπελαστούν από το κοινό ανάλογα με τα 

δικαιώματα πρόσβασης που έχουν καθοριστεί για την εφαρμογή (απεριόριστοι χρήστες) . 
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Εικόνα 9. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής Dashboard 

 

 

 

 

3.4 ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INFRASTRUCTURE FOR 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS) 

Παράλληλα με την υλοποίηση των εφαρμογών για προβολή, ανάλυση και ανάκτηση των 

δεδομένων του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε και η απαραίτητη 

υποδομή για υποστήριξη του υποσυστήματος συλλογής δεδομένων και επικαιροποίησης τους. Για 

το υποσύστημα αυτό αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα: 

• Εφαρμογή φορητών συσκευών (Mobile App) 

• Διαδικτυακές φόρμες συλλογής δεδομένων (Web Forms) 

• Ανάλυση και προβολή αποτελεσμάτων συλλεγόμενων δεδομένων 

(Collection Data analysis) 

Εφαρμογή φορητών Συσκευών (Mobile Application) 

Η εφαρμογή φορητών συσκευών επιλέχθηκε να αναπτυχθεί με στην προγραμματιστική 

πλατφόρμα της ESRI για υποστήριξη cross platform εφαρμογών. Χρησιμοποιήθηκε το ArcGIS 

AppStudio σε συνδυασμό με την Qt έτσι ώστε να αναπτυχθεί η εφαρμογή για όλες τις πλατφόρμες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα, ο τρόπος χρήσης και οι εφαρμογές αναλυτικά περιγράφονται 

στο παραδοτέο «PPGIS-webGIS Practical Guide» 
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και βασικό χαρακτηριστικό την γεωαναφορά των συλλεγόμενων πληροφοριών. To AppStudio 

παρέχει μια ολόκληρη σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, testing, ολοκλήρωσης και παροχής στο κοινό 

των αναπτυγμένων εφαρμογών. Οι πλατφόρμες τις οποίες υποστηρίζει η ανάπτυξη μέσω Appstudio 

είναι iOS, Android, Mac, Linux, Windows. 

Για την υλοποίηση των εφαρμογών συλλογής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η απαραίτητη για 

την καταχώρηση και διαχείριση Γεωγραφική ΒΔ η οποία είναι διαθέσιμη προς τις εφαρμογές μέσω 

των αντίστοιχων REST API που παρέχει ο ArcGIS Server.  

Με την υλοποίηση των ΒΔ και την παραμετροποίηση της εφαρμογής μέσω του ArcGIS 

AppStudio (εικόνα 10,11) ξεκίνησε και η ανάπτυξη της η οποία σε σημεία όπου ήταν 

προκαθορισμένες οι λειτουργίες υλοποιήθηκε χωρίς ανάπτυξη κώδικα ενώ σε άλλα σημεία με ποιο 

εξειδικευμένες λειτουργίες έγινε η ανάπτυξη μέσω του IDE Qt Creator (εικόνα 12). 

 

Εικόνα 10. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής ESRI ArcGIS Appstudio 
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Εικόνα 11. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής ESRI ArcGIS Appstudio 

 

Εικόνα 12. Ενδεικτική οθόνη IDE Qt Creator 

 

Ενδεικτικές εικόνες της mobile εφαρμογής ακολουθούν. 
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Εικόνα 13. Ενδεικτικές οθόνες Mobile application 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα, ο τρόπος χρήσης και η εφαρμογή περιγράφονται αναλυτικά στο 

παραδοτέο «PPGIS-webGIS Practical Guide» 
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Διαδικτυακές φόρμες συλλογής δεδομένων (Web Forms) 

Ταυτόχρονα με την mobile εφαρμογή που αναπτύχθηκε δίνονται και μέσω της Web ppGIS 

υποδομής οι αντίστοιχες φόρμες συλλογής δεδομένων και επικαιροποίησης πληροφοριών. Οι 

φόρμες αναπτύχθηκαν με την χρήση του template εφαρμογής του portal for ArcGIS “GeoForm”. 

Παραμετροποιήθηκαν οι λίστες των πεδίων με τις προ απαιτούμενες τιμές, η δυνατότητα 

επισύναψης εγγράφων, φωτογραφιών και άλλου είδους αρχεία. 

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν είναι αυτές που παρουσιάζονται σχηματικά στην εικόνα 14. 

 

Εικόνα 14. Εφαρμογές συλλογής δεδομένων από τους πολίτες 

 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα, ο τρόπος χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών περιγράφονται 

αναλυτικά στο παραδοτέο «PPGIS-webGIS Practical Guide» 
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4 ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «WIKI» 
Σημαντικό συστατικό ενός ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA αποτελεί και η ενότητα 

«Τεκμηρίωσης»  όλου του συστήματος, των δεδομένων, της ανάλυσης αλλα και των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων. Στην κεντρική σελίδα δίδεται επιλογή στο μενού της πρόσβασης στο υποσύστημα 

του mediawiki που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Σε αυτή την  υποδομή παρέχονται πληροφορίες 

και τεκμηρίωση σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, τις κατηγορίες τους, το εννοιολογικό 

πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν 

αναπτυχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Η υλοποίηση αυτού του υποσυστήματος βασίστηκε στην open source πλατφόρμα mediawiki. 

Έγινε η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της με χρήση της ΒΔ σε MySQL ώστε να γίνεται η 

διαχείριση του περιεχομένου. Ταυτόχρονα έγινε ενσωμάτωση του bootstrap με την πλατφόρμα του 

mediawiki έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του τρόπου οπτικοποίησης της 

τεκμηρίωσης με μοντέρνο και ευανάγνωστο τρόπο. (Εικόνα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Ενσωμάτωση Mediawiki με Bootstrap 

To mediawiki παραμετροποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε μελλοντικό στάδιο να υπάρχει 

η δυνατότητα ενημέρωσης και επικαιροποίησης του περιεχομένου του. 

  

Ενσωμάτωση MediaWiki και Bootstrap εργαλείων για 

βέλτιστή διεπαφή τελικού χρήστη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα, ο τρόπος χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών περιγράφονται 

αναλυτικά στο παραδοτέο «PPGIS-webGIS Practical Guide» 
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5 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (WEB SITE CMS TO DISSEMINATE THE TOOLS AND 

RESULTS) 
Ο τρόπος με τον οποίο όλα τα περιγραφόμενα εργαλεία και υποδομές διαλειτουργούν και 

παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη βασίζεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ενιαίου 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου το οποίο δημιουργεί τις απαραίτητες ενότητες λειτουργιών 

αλλά και δεδομένων ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. 

Για την υλοποίηση του κεντρικού ιστοχώρου έγινε ο σχεδιασμός του χάρτη του με τρεις 

κεντρικούς άξονες: 

• Εφαρμογές συνεργατικότητας 

• Εφαρμογές Προβολής αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων 

• Τεκμηρίωση. 

 

Στο ακόλουθο σχήμα αναπαρίσταται το sitemap του Ιστοχώρου. 

 

Εικόνα 16. Σχηματική αναπαράσταση του sitemap 

 

Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν τον χάρτη του ιστοχώρου σε δενδροειδή μορφή αλλά και σε 

μορφή xml με εφαρμογή του κατάλληλου Stylesheet. 
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Εικόνα 17. Δενδροειδής αναπαράσταση του sitemap 

 

Εικόνα 18. Xml με stylesheet αναπαράσταση του sitemap 
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Η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου έγινε με την χρήση του Drupal σε 

συνδυασμό με κεντρικό σύστημα διαχείρισης Βάσης δεδομένων την MySQL που υλοποιήθηκε και 

για το Media Wiki. 

Παράλληλα με τον περιεχόμενο το οποίο αναπτύχθηκε εγγενώς στο Drupal έγινε και το 

deployment των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν μέσω της πλατφόρμας της ESRI στις υποδομές που 

φιλοξενούν το gis-natura.gr έτσι ώστε να αποφευχθούν θέματα με cross domain περιορισμούς από 

τους browsers. Με βάση αυτή την υλοποίηση υπάρχουν εφαρμογές που έχουν μπει σε παραγωγική 

λειτουργεία εντός του domain gis-natura.gr και διασυνδέονται με την υποδομή των REST endpoints 

της GIS υποδομής που υλοποιήθηκε. 

Υλοποιήθηκε ο κεντρικός Ιστοχώρος κατά τέτοιο λοιπόν τρόπο ώστε να παρέχονται κάποιες 

γενικές πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό συμμετοχικό σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών του έργου LIFE-IP 4 Natura (ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA), τον τελικό 

δικαιούχο/διαχειριστή Φορέα (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθώς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το Έργο 

LIFE-IP 4 NATURA (Εικόνα 19). 

Εικόνα 19. Ενδεικτικές εικόνες του κεντρικού Ιστοχώρου του ppGIS 
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 Όπως φαίνεται και στην εικόνα οι ενότητες συν εργατικότητας και διάθεσης δεδομένων προς 

αναζήτηση και ανάκτηση αποτελούνται από τα τρία κεντρικά μενού επιλογής: 

• Συνεργατικότητα 

• Γεωεργαλεία 

• Δεδομένα 

Η επιλογή της «Συνεργατικότητας» οδηγεί τον χρήστη στην κεντρική σελίδα της 

συνεργατικότητας η οποία περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης των επισκεπτών σε φόρμες 

εισαγωγής και ενημέρωσης του συστήματος.  

Περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στην Μobile εφαρμογή για την αναφορά πιέσεων στις 

οικουσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ), αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε εθνική και τοπική 

κλίμακα. Ταυτόχρονα δίνει πρόσβαση και στις διαδικτυακές φόρμες (Web εφαρμογών) των 

παραπάνω λειτουργιών. Η ακόλουθη εικόνα περιγράφει την παραπάνω λειτουργικότητα. 

 

Εικόνα 20. Συνεργατικότητα 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του συστήματος αλλα και τον τρόπο υλοποίησης τα μενού 

Γεωργαλεία και Δεδομένα παρέχουν στον τελικό χρήστη Web GIS εφαρμογές και εργαλεία για την 

πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας τόσο για οπτικοποίηση τους όσο και εξαγωγή τους προς 

χρήση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργικότητα, ο τρόπος χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών περιγράφονται 

αναλυτικά στο παραδοτέο «PPGIS-webGIS Practical Guide» 
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