
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ανάπτυξη συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου  
δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα: Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κορινθίας 
Web site: www.korithia.gr 
 
Η Κορινθία είναι ένας ημιορεινός 
νομός με χαρακτηριστική γεω-
γραφική ιδιαιτερότητα, τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Το 54% του 
νομού καλύπτεται από δασικά 
φυσικά οικοσυστήματα. Το 
σύστημα θα παρέχει 
πληροφοριακή υποστήριξη σε 
όλα τα στάδια εξέλιξης του 
φαινομένου που αφορούν στην 
πρόληψη, τον έγκαιρο 
εντοπισμό, την άμεση 
κινητοποίηση, την διαχείριση, 
την πρόβλεψη της εξέλιξης , κ.λπ. 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Ψηφιακή Φωτογραμμετρική 
Μηχανή 
Vexcel UltraCam-D 
 
Σύστημα GPS/IMU 
POSAV 510 της Applanix  
 
Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

ImageStation Stereo Display  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection  

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.anko.gr 
www.katagramma.gr 
www.intrgraph.com 
www.blom.no/aerofilms/en  

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

(Pixel Size = 0.50 m), ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (DTM) ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
 
Η Ένωση Εταιρειών «ΑΝΚΟ Α.Ε. – MaP Ε.Π.Ε. - GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES 
Ε.Π.Ε. - ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε» υλοποίησε για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας το 
έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός 
συστήματος, αποτελούμενο από σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και σύγχρονα χαρτογραφικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας και ακρίβειας, 
ικανό να παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση 
του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Η υποστήριξη παρέχεται σε όλα τα στάδια 
εξέλιξης του φαινομένου που αφορούν στην πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανού 
συμβάντος, την άμεση κινητοποίηση, την διαχείριση, την πρόβλεψη της πιθανής 
εξέλιξης, τον εποπτικό έλεγχο και εντοπισμό των καταστροφών και τον σχεδιασμό της 
αποκατάστασής τους.  
 
Για τις απαιτήσεις του έργου, προγραμματίστηκε πτήση από την MaP Ε.Π.Ε. σε 
συνεργασία με την Blom Aerofilms Ltd. Για τις ανάγκες της πτήσης διατέθηκε ειδικά 
εξοπλισμένο αεροσκάφος (Cessna 404) με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή 
εναέριων λήψεων (Vexcel UltraCam-D). Συλλέχτηκαν 4100 ψηφιακές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης (GSD: 0.18m) και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS/IMU. Τα 
δεδομένα GPS/IMU εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια, με σημαντικά μικρότερο 
αριθμό φωτοσταθερών γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών 
παραγωγής και μείωση των απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου.  
 
Σε ολόκληρο το Νομό Κορινθίας μετρήθηκαν με GPS, 235 φωτοσταθερά σημεία, 
κατάλληλα επιλεγμένα, με γνώμονα την γεωμετρία της περιοχής ενδιαφέροντος, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό των εικόνων. Παραδόθηκαν συνολικά 
267 ορθοφωτογραφίες, σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄87, με μέγεθος εικονοψηφίδας 
0.5m και διαστάσεις 4000x3000m. Επίσης, παρήχθη λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο 
εδάφους, στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87 και για ολόκληρο το Νομό Κορινθίας.  

66_GETMAP-PJ-SQL-KORIN-0075 / 
xx112009 

MaP E.Π.Ε., Υπηρεσίες & Παραγωγή Δεδομένων Γεωπληροφορικής, www.getmap.gr 
Λεωφ. Ποσειδώνος 7Α-7Β & Λοκριδος, 18344, Τηλ. +30 210 66 64 192, 48 13 232 

http://www.kathimerini.gr/

