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▪ Συντονισμός και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από H2020, FP7, ERA-Net, LIFE 

▪ Τεχνογνωσία σε μεθόδους αναλυσης δορυφορικών καταγραφών με βάση μαθηματικές μεθόδους 

αντιστροφής, μηχανικής μάθησης, χωρικής ανάλυσης και ανάλυσης χρονοσειρών

▪ Εμπειρία στην υποστήριξη αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

▪ Μακρόχρονη συνεργασίας με Τοπικές Αρχές σε διάφορες πόλεις

▪ Συνεργασία με Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών και Εθνικών Πάρκων σε Ελλάδα και Ευρώπη

▪ Συνεργασία με ειδικούς σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα Αστικού Κλίματος και Παρατήρησης Γης

▪ Συντονισμός διεθνών Δράσεων σε θέματα Τηλεπισκόπησης Αστικού Περιβάλλοντος



Το ζητούμενο

Δημιουργία ενός επιστημονικά 
τεκμηριωμένου εθνικού 

συστήματος εκτίμησης κινδύνου 
δασικών πυρκαγιών



Φυσικές καταστροφές στην Μεσόγειο

› Φωτιά το καλοκαίρι = Πλημμύρα τον χειμώνα χωρις ορθή αντιμετώπιση και
σχεδιασμό.

› Κλιματική αλλαγή/κρίση > Έντονα και τα 2 φαινόμενα.

› Φωτιές > Αποτύπωση καμένων εκτάσεων με την χρήση δορυφορικών
δεδομένων, σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση για κατηγοριοποίηση
καμένων εκτάσεων.

› Συνδυασμός με γεωχωρικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων,
σχεδιασμό αποζημιώσεων αλλά και αποφυγή καταπατήσεων



Η φωτιά στον Αποκόρωνα – Ιούλιος 2018



Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων
υψηλής διακριτικής ικανότητας

Δεδομένα τις επόμενες ημέρες από
την κατάσβεση της φωτιάς



145 εκτάρια καμένης γης



Η πλημμύρα στον 
Πλατανιά

Αποτύπωση 
πλημμυρισμένων 

εκτάσεων στην περιοχή 
της ιστορικής γέφυρας 
του Κερίτη ποταμού με 
την χρήση δεδομένων 
PlanetScope Cubesat



Συνεργασία ΙΤΕ – Περιφέρεια Κρήτης

› Αποκόρωνας & Κακόπετρος, δυο περιοχές που οι φωτιές το 2018 επηρέασαν
περιαστικές περιοχές και αγροοικοσυστήματα.

› Δράσεις χαρτογράφησης των περιοχών πριν και μετά την φωτιά σε τοπική
κλίμακα (< 1m).

› Συγκριτικά αποτελέσματα. Ακριβή χωρική αποτύπωση των καμένων
εκτάσεων και υπολογισμός αυτής.



› Συσχέτιση με δεδομένα καλλιεργειών/χρήσεων γης για την αναγνώριση των
τύπων εκμεταλλεύσεων που κάηκαν.

› Οικολογία διατήρησης – αποκατάσταση – άκαυστες νησίδες – κοιτίδες
βιοποικιλότητας

› Παροχή των αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια για χρήση σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες υπηρεσίες.

› Εκπαίδευση μελών της Περιφέρειας για αναλύσεις και χρήση των δεδομένων.



Συναντήσεις εργασίας

• Συνάντηση με Περιφέρεια Κρήτης και 
τοπικές αρχές (Δήμος Αποκόρωνα) για 
την παρουσίαση πρώτων 
αποτελεσμάτων  στα πλαίσια της 
συνεργασίας

• Σημαντική η συμμετοχή εργαζομένων 
για την κατανόηση της φύσης των 
δεδομένων και τη χρήση τους για τις 
ανάγκες των ΟΤΑ.



Φωτιές και δίκτυο διανομής
› Νομός Λασιθίου - Αχλάδια Σητείας στις 12/07/2018

› Δικαστική κλήση προς ΔΕΔΔΗΕ για συσχέτιση φωτιάς 

με κολώνες μεσαίας  τάσης

› Συνεργασία με ΙΤΕ για: 

a) χωρική αποτύπωση της φωτιάς και συνδυασμό 
με δεδομένα κάλυψη γης/θέσεις πυλώνων

b) επιθεώρηση πυλώνων για θερμικές ανωμαλίες





Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



(Esch et al. 2017)
http://www.rslab.gr/projects.html

Αστική ανθεκτικότητα: Η συμβολή του Copernicus



(Esch et al. 2017)

Μακροπρόθεσμη δραστηριότητα

› Το έργο urbisphere στοχεύει στην 
βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που 
καθορίζουν την ανθεκτικότητα των πόλεων 
στην αλλαγή του κλίματος 

› Το έργο urbisphere αναμένεται να αλλάξει:

– τον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούμε τις 

πόλεις στα διάφορα ατμοσφαιρικά και 

κλιματικά μοντέλα 

– βασικές μεθόδους και τεχνικές στον αστικό 

σχεδιασμό που αφορούν στην σύνδεση της 

δυναμικής των πόλεων με τους κλιματικούς 

κινδύνους.
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