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Παρουσίαση έργου

Συντελεστές

Υποσυστήματα
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Περιβαλλοντικό 
Παρατηρητήριο
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Άξονες προτεραιότητας

Διατήρηση, προστασία και

βελτίωση της ποιότητας του

περιβάλλοντος,

Προστασία της υγείας του

ανθρώπου,

Oρθολογική διαχείριση των

φυσικών πόρων,

Ενίσχυση της οικονομικής

δραστηριότητας στον

πρωτογενή τομέα,

Τόνωση δημοκρατικών

διαδικασιών και διαδικασιών

συναπόφασης,

Αύξηση της διαφάνειας και της

παρακολούθησης της

εφαρμογής πολιτικών της

δημοτικής αρχής
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Περιβαλλοντική πληροφόρηση 
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Συστηματική 
ενημέρωση 

σχετικά με την 
τρέχουσα και την 

επιθυμητή 
κατάσταση του 
περιβάλλοντος.

Δυναμική 
παρακολούθηση 

μέσω αισθητήρων 
μέτρησης της 

ποιότητας του αέρα, 
των υδάτων και 

δορυφόρων.

Συμμετοχή στην 
λήψη 

αποφάσεων 
μέσω διεργασιών 

συμμετοχικού 
σχεδιασμού.
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H ΥΓΕΠ είναι η βάση του 
παρατηρητηρίου

Διαδικτυακές

υπηρεσίες

Ελεύθερη πρόσβαση

και λήψη δεδομένων

Χαρτογραφική

διεπαφή
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Υποσυστήματα - συντελεστές
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Ποιότητα των Υδάτων Παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος με τη 

χρήση δορυφορικών 

δεδομένων

Σύστημα 

αξιολόγησης της 

απόδοσης με τη 

χρήση ποσοτικών 

δεικτών (KPI’s) 

Πύλη ανοικτών 

περιβαλλοντικών 

δεδομένων, μελετών 

και στοιχείων

1 2 3 4 5

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση 
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Πλατφόρμα 
επικοινωνίας και 

συμμετοχικού 
χωρικού σχεδιασμού



Πλάνο υλοποίησης
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2021

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

2022

ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥΛ ΟΚΤΑΥΓ ΣΕΠ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ



Σύστημα Παρακολούθησης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Πλατφόρμα παροχής 
ανοικτών δεδομένων 
ποιότητας του αέρα
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Σε πραγματικό χρόνο Εφαρμογή σε κινητά
και υπολογιστή



Σύστημα Παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων

Λίμνες Τριχωνίδα και 
Λυσιμαχεία
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pH,ORP

Αγωγιμότητα

TDS,TSS

Διαλυμένο οξυγόνο

Χλωροφύλλη, Άλγη

Θερμοκρασία, 
Αλατότητα, Θολότητα

Η πληροφορία θα 
παρέχεται ελεύθερα με 

τη χρήση ανοικτών 
προτύπων, με στόχο τη 

διαφάνεια και την 
προστασία της 

δημόσιας υγείας



Διαδικτυακή εφαρμογή 
για άμεση πρόσβαση 

σε δορυφορικά 
δεδομένα Sentinel του 

συστήματος  
Copernicus
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Δυνατότητα σύγκρισης 
δορυφορικών εικόνων 

και τηλεπισκοπικών
δεικτών για την ίδια 

περιοχή αλλά σε 
διαφορετική χρονική 

στιγμή

Aνίχνευση αλλαγών 
χρήσης γης 

Σύστημα Παρακολούθησης με τη χρήση 
δορυφορικών δεδομένων



Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με 
τη χρήση ποσοτικών δεικτών (KPI’s)

Yιοθέτηση των Διεθνών 
προτύπων της σειράς 

ISO 37100 για τη 
βιωσιμότητα των 

πόλεων 
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Παρακολούθηση της
απόδοσης της πόλης σε

τομείς όπως το 
περιβάλλον, πράσινο, η 
καθαριότητα, η χρήση 
ενέργειας και φυσικών 
πόρων, η ασφάλεια, η 
δημόσια συγκοινωνία, 
η κοινωνική συνοχή, η 

εκπαίδευση και η υγεία

Διαδικτυακή εφαρμογή 
με τη μορφή 

διαδραστικών
γραφημάτων και 

χαρτών



Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών 
δεδομένων, μελετών και στοιχείων

Θα καταστούν τα 
δημόσια δεδομένα του 

Δήμου ελεύθερα και 
διαθέσιμα για τον 

καθένα
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Θα παρέχονται 
αναπαραστάσεις των 

δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, 

χωρίς να απαιτείται η 
επαναποθήκευση τους
(π.χ. γραφήματα, πίτες, 

χρονοσειρές). 

Θα παρέχονται σύνολα 
δεδομένων σε ανοικτό 

μηχαναγνώσιμο
μορφότυπο καθώς και 

και δυνατότητα 
μεταφόρτωσηςμέσω
προγραμματιστικών 

διεπαφών.



Πλατφόρμα επικοινωνίας και 
συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού

Η εφαρμογή θα είναι 
διαδικτυακή και θα 

βασίζεται σε σύγχρονες 
τεχνολογίες ανάλυσης 

δεδομένων και 
διαμοιρασμού της 

γνώσης. 
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O Δήμος θα  
διαμοιράζει  στοιχεία 

που αφορούν το 
σχεδιασμό έργων της 
πόλης ζητώντας από 

τους πολίτες να 
συμμετέχουν και να 

διαμορφώσουν 
συλλογικά τα 

χαρακτηριστικά των 
παρεμβάσεων.

Θα παρουσιάζει τα 
έργα σε ένα 

χαρτοκεντρικό
περιβάλλον και θα 
ενσωματώνει ροές 

εργασίας συμμετοχικού 
σχεδιασμού και 

δημόσιας 
διαβούλευσης. 



Σύντομη παρουσίαση υποσυστημάτων
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Ποιότητα των Υδάτων Παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος με τη 

χρήση δορυφορικών 

δεδομένων

Σύστημα 

αξιολόγησης της 

απόδοσης με τη 

χρήση ποσοτικών 

δεικτών (KPI’s) 

Πύλη ανοικτών 

περιβαλλοντικών 

δεδομένων, μελετών 

και στοιχείων

1 2 3 4 5

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση 

6

Πλατφόρμα 
επικοινωνίας και 

συμμετοχικού 
χωρικού σχεδιασμού



Ευχαριστούμε
Γαβριήλ Μαυρέλλης

+6946 46 76 50

gmavrellis@getmap.gr

www.getmap.eu

http://www.fabrikcam.com/

