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Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων 

Το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα / 2ο μεγαλύτερο Αν. Μεσογείου 
Μόνιμος πληθυσμός ~ 680.000   /  4 Περιφερειακές ενότητες 
Συνολική έκταση 8.336 km2  / Μήκος ακτογραμμής 1.046km 

Κρήτη
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400           ΦΑΡΑΓΓΙΑ 
5.000        ΣΠΗΛΑΙΑ 
12              ΟΡΟΠΕΔΙΑ 

φυσικές ιδιαιτερότητες και ισχυρό μορφολογικό ανάγλυφο

1.000 είδη πανίδας - περίπου 2.000 ιθαγενή είδη φυτών 
(189 ενδημικά, δηλαδή υπάρχουν μόνο στο νησί)
Φοίνικες Θεόφραστου (22 οικότοποι) - Αμμοθίνες - Θαλασσόκεδροι
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Το να συμβιώνουμε με τη σπάνια αυτή ομορφιά, μας επιφορτίζει με όλο και μεγαλύτερη ευθύνη διατήρησης 
των οργανισμών που την συνθέτουν.  Ειδικά στην περίοδο της κλιματικής κρίσης που διανύουμε καθίσταται 
επιτακτική η λήψη μέτρων προστασίας.

https://www.safecrete.gr/

Με το 30% της Κρητικής Γης εντός δικτύου “Natura 2000”,συγκεκριμένα  53 περιοχές - κάποιες από τις 
οποίες μέσα σε οικισμούς, ή και στις παρυφές αστικών κέντρων, αναδεικνύεται η  σημασία που αποκτά η 
βιώσιμη διαχείριση για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

https://www.safecrete.gr/


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

GIS CRETE 
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INSPIRE – N.3882/2010

http://gis.crete.gov.gr/ 5

http://gis.crete.gov.gr/


Το σκεπτικό…

Εύκολη πρόσβαση στα 
γεωγραφικά δεδομένα

Δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
εφαρμογών και υπηρεσιών

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΣΤΟΧΟΣ GIS CRETE

μια ενιαία σύγχρονη υποδομή, που να εξυπηρετεί:

α) την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών

β) τους ιδιώτες, επαγγελματίες, φορείς μέσω διάδρασης

γ) τη Διοίκηση

➢ λήψη αποφάσεων 

➢ ιεράρχηση  των αναγκών

➢ επίτευξη στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί
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Φυσικό περιβάλλον 

• Υδρογραφικό δίκτυο 
• Προστατευόμενες περιοχές
• Γεωλογία
• Χρήσεις γης
• Γεωργικές εγκαταστάσεις
• Ζώνες φυσικών κινδύνων
• Ατμοσφαιρικές συνθήκες
• Θαλάσσιες περιοχές
• Βιότοποι
• Ορυκτοί Πόροι

Οδικό δίκτυο 

Πράσινο

Κτίρια 

Πλήρη δεδομένα
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Δομημένο περιβάλλον

• Διοικητικές ενότητες 

• Δίκτυα Μεταφορών

• Κτηματολόγιο 

• Υποδομές 

• Υγεία & ασφάλεια

• Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας

• Μεταποιητική δραστηριότητα

• Δημογραφικά στοιχεία 

• Πολιτική Προστασία 

9



Geoportal

• Εξεύρεση, Απεικόνιση, Τηλεφόρτωση των 
δεδοµένων (περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη)

• Βασικά εργαλεία πλοήγησης 

• Λειτουργίες µέτρησης και εµφάνισης των 
αντίστοιχων περιγραφικών πληροφοριών

• Προτυποποιηµένα ερωτήµατα που θα µπορούν
να υποβάλουν στο σύστηµα οι χρήστες 

• Στατιστικά επισκεψιμότητας
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Ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού 
συστήματος παρατήρησης της Γης “Copernicus”

Σύζευξη: web GIS και αποθετήριο

Ψηφιοποίηση 
δεδομένων 

περιφέρειας 
(αποθετήριο)

Δεδομένα 
ανοιχτού κώδικα 

(web GIS) 

Συμπεράσματα για περιοχή ενδιαφέροντος:

αστικός ιστός, αγροτικές καλλιέργειες, 

προστατευόμενες περιοχές, ακτογραμμή, ΒΙ.ΠΕ
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>1400 επίπεδα πληροφορίας 

Κάλυψη 8.336 km2
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https://innovation.gov.gr/innovationscat/giscrete/?fbclid=IwAR1dIOfRg

4qvIdG85I0vyalozp-Cia7wy1ZeEyiumcWuDmnssxidsWrwjaM
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https://innovation.gov.gr/innovationscat/giscrete/?fbclid=IwAR1dIOfRg4qvIdG85I0vyalozp-Cia7wy1ZeEyiumcWuDmnssxidsWrwjaM


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ –

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ –
ΔΗΜΟΙ 

Χρήστες 

(θέαση, τηλεφόρτωση)
ΕΛΣΤΑΤ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
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INSPIRE – N.3882/2010
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http://gis.crete.gov.gr
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http://gis.crete.gov.gr/


gis.crete.gov.gr/sdi/admin/?lon=2861845.9422762&lat=4190536.7187189
&zoom=13&tab=viewport_maptab&loader=map8_loader_public
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/admin/?lon=2861845.9422762&lat=4190536.7187189&zoom=13&tab=viewport_maptab&loader=map8_loader_public
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http://gis.crete.gov.gr
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http://gis.crete.gov.gr/


Ποιες κατηγορίες γεωχωρικών 
δεδομένων διαθέτει 
το τμήμα μου? 
(DATASETS – verification)

Τι είδους πληροφορία 
θέλω να καθορίσω 
για καθένα από αυτά? 

Ποιο πρόβλημα άμεσης 
προτεραιότητας μπορεί να      
επιλυθεί, που έχει σχέση:

➢Ελαιουργεία

➢Μονάδες τυποποίησης 

➢Κτηνοτροφικές μονάδες – τυροκομεία 

➢Λατομεία

• Συντεταγμένες Χ,Υ

• Εκτίμηση του δυναμικού του (tn)

• Τύπος δραστηριότητας (extra: βιολογική γραμμή) 

• Περιβαλλοντική επιβάρυνση

• Παράγει βιομάζα? 

✓με την εσωτερική λειτουργία του τμήματός μου? 

✓με την ενημέρωση της Διοίκησης?

✓με τις άλλες σχετιζόμενες διευθύνσεις? 

✓με τον πολίτη – επαγγελματία? 

GIS Crete

http://gis.crete.gov.gr/sdi/admin/?lon=2755746.5668012&lat=4196250.38
5416&zoom=9&tab=viewport_maptab&loader=map3_loader
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/admin/?lon=2755746.5668012&lat=4196250.385416&zoom=9&tab=viewport_maptab&loader=map3_loader
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http://gis.crete.gov.gr
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http://gis.crete.gov.gr/


Ποιες κατηγορίες γεωχωρικών 
δεδομένων διαθέτει 
το τμήμα μου? 
(DATASETS – verification)

Τι είδους πληροφορία 
θέλω να καθορίσω 
για καθένα από αυτά? 

Ποιο πρόβλημα άμεσης 
προτεραιότητας μπορούν να 
επιλύσουν που έχει σχέση:

1. Συνεργεία αυτοκινήτων

2. Parking 

3. Πρατήρια καυσίμων

4. Στάσεις υπεραστικού ΚΤΕΛ

a. Συντεταγμένες Χ,Υ

b. Εκτίμηση του δυναμικού 

c. Τύπος καυσίμων (υγραέριο, ηλεκτροκίνηση, κλπ) 

d. Προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση?

e. Παράγει βιοκαύσιμα? 

✓με την εσωτερική λειτουργία του τμήματός μου? 

✓με την ενημέρωση της Διοίκησης?

✓με τις άλλες σχετιζόμενες διευθύνσεις? 

✓με τον πολίτη – επαγγελματία? 

GIS Crete
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Εποπτική εικόνα σε σύντομο χρόνο 

http://gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_
maptab&loader=map4_loader_public
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map4_loader_public


Ο ενδιαφερόμενος χρήστης,  

εντοπίζει και λαμβάνει την ακριβή 

πληροφορία σε ένα σημείο (Χ, Υ)
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http://gis.crete.gov.gr
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http://gis.crete.gov.gr/


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &  GIS

σε φυσικές καταστροφές… αλλά όχι πάντα 
(όχι αρκετά data για Κρήτη) 

ΧΑΡΤΕΣ GIS CRETE

1. ΠΡΟΛΗΨΗ

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

πλημμύρες 2020

https://www.civilprotection.gr/el/copernicus
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https://www.civilprotection.gr/el/copernicus


gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader_pu
blic&lon=2746515.902171&lat=4197696.5585633&zoom=10

1. ΠΡΟΛΗΨΗ : ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δείκτη κινδύνου 4 & 5

Πρόβλεψη
κινδύνου 

πυρκαγιάς
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader_public&lon=2746515.902171&lat=4197696.5585633&zoom=10


Αντιπυρική περίοδος 2021
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Ανάγκη επικοινωνιακής διαχείρισης και συντονισμού.

Απεικόνιση: “που πρέπει να πάει μία ομάδα ανθρώπων; 
πως θα φθάσει εκεί; ποιοί δρόμοι διαφυγής υπάρχουν ανοιχτοί 
και ποιοι απειλούνται; Μπορεί να εκκενωθεί ο οικισμός;”

2. Αντιμετώπιση: Διαχείριση κρίσης 

gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader
_public&lon=2738107.8290608&lat=4197085.0623371&zoom=10
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader_public&lon=2738107.8290608&lat=4197085.0623371&zoom=10


3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 1-7/7/2021

• http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2815400%

2By=4205167%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=20

21-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-

24%2Bdate2=2021-07-01

• http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2901699

%2By=4183135%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=

2021-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-

24%2Bdate2=2021-07-01

• http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2828682%

2By=4180903%2Bs=15%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=20

21-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-

24%2Bdate2=2021-07-01

• http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2780480%

2By=4188974%2Bs=15%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=20

21-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-

24%2Bdate2=2021-07-01

Μέσω του εργαλείου διαχρονικής μεταβολής 
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2815400%2By=4205167%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-24%2Bdate2=2021-07-01
http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2901699%2By=4183135%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-24%2Bdate2=2021-07-01
http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2828682%2By=4180903%2Bs=15%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-24%2Bdate2=2021-07-01
http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2780480%2By=4188974%2Bs=15%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-06/2021-07-06%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-06-24%2Bdate2=2021-07-01


Δυνατότητα παραγωγής χρονοσειράς εικόνων 
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ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  - 7/7/2021
5 κύριες πυρκαγιές 

ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΠΡΕΒΕΛΗΣ
πυρκαγιά 7/7/2021 - 1850 στρ. 

http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x
=2725590%2By=4184428%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20
%2Bgain=1%2Btime=2021-06-12/2021-07-
12%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-01-19%2Bdate2=2021-07-11
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2725589%2By=4184427%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-12/2021-07-12%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-01-19%2Bdate2=2021-07-11
http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2725589%2By=4184427%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-12/2021-07-12%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-01-19%2Bdate2=2021-07-11
http://gis.crete.gov.gr/sdi/modules/sentinelhubmonitoring/monitoring/#x=2725590%2By=4184428%2Bs=14%2Blayers=FALSE_COLOR%2Bmaxcc=20%2Bgain=1%2Btime=2021-06-12/2021-07-12%2Bmode=compareMode%2Bdate1=2021-01-19%2Bdate2=2021-07-11


Κακοδίκι Χανίων 

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
1-7/7/2021
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ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – Χρήσεις Γης κατά CORINE 
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gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader_
public&lon=2816308.7769173&lat=4208379.9313044&zoom=15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/?tab=viewport_maptab&loader=map6_loader_public&lon=2816308.7769173&lat=4208379.9313044&zoom=15


http://gis.crete.gov.gr/sdi/eobrowser/?zoom=14&lat=35.18833
&lng=25.31315&themeId=INFRASTRUCTURE-NORMAL-MODE
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http://gis.crete.gov.gr/sdi/eobrowser/?zoom=14&lat=35.18833&lng=25.31315&themeId=INFRASTRUCTURE-NORMAL-MODE


http://gis.crete.gov.gr/sdi/eobrowser/?zoom=14&lat=35.23728&lng=25.40044&themeId=INFRASTRUCTURE-NORMAL-
MODE&datasetId=S2L2A&fromTime=2021-05-12T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2021-05-
12T23%3A59%3A59.999Z&layerId=99_ULYSSYS-WATER-QUALITY-VIEWER&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-
hub.com%2Fogc%2Fwms%2F96fbe0b8-a41d-4f4e-8e92-b79ae279ce45
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GIS Crete
Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020- 2023

Σύστημα Διαχείρισης Έργων 
(project management)
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΥ
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• Προσαρμοσμένη πληροφόρηση στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Έργων

• Συνολική εικόνα στατιστικών και δεικτών απόδοσης Έργων 

• Γεωχωρική απεικόνιση και σχεδιασμός βάσει πρόσθετων δεδομένων 

• Αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών με πολλαπλά κριτήρια

GIS CRETE – PROJECT MANAGEMENT 
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Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση

Σχεδιασμός 
&  λήψη αποφάσεων

Εργαλείο διαχείρισης και συντονισμού 
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• Ολοκλήρωση διασύνδεσης με έργα υποδομής

• Επενδύσεις Αναπτυξιακών Νόμων

• Ολοκλήρωση Απαλλοτριώσεων Ε.Ο. 

• Ψηφιοποίηση αδειοδοτήσεων (metadata)

• Διασύνδεση με αποθετήριο ΠΕ.ΧΩ.Σ.

• Δασικοί Χάρτες (οριστικοποιημένοι)

• Εκπαίδευση Χρηστών 

• Ολοκλήρωση λειτουργιών της Γεωπύλης 

Συνεργασία - Συνδιαμόρφωση 
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Ευχαριστoύμε για την 
προσοχή σας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης
Γιακουμάκη Ουρανία

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 
Πληροφορικής ΠΕ Ηρακλείου

e-mail:giakoumaki@crete.gov.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:2813-412426


