
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΑΠ’ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ, ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 

Προσδιορισµός 
των επάλληλων 
λειτουργικά 
συγκεκριµένων 
βηµάτων τεχνικής 
προσέγγισης του 
προβλήµατος, που 
συνεπάγεται µοιραία 
την αναλυτική 
στοχοθέτηση και τον 
προγραµµατισµό 
επίτευξης των 
συγκεκριµένων 
επιµέρους σκοπών 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 

Επιλογή των τεχνικών 
των δειγµατοληψιών 

Επιλογή  των θέσεων 
επίγειων ελέγχων 

Επίγειοι έλεγχοι 

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

• Μία λύση 
• Εναλλακτικές λύσεις 
• Προτάσεις για άλλες εξειδικευµένες µελέτες 

Σύµφωνα µε τις αντικειµενικές δυνατότητες:  
• της φυσικής πραγµατικότητας 
• της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας και 
• της ανάπτυξης των αντίστοιχων τεχνικών 

∆ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η 
 

Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν 
 

∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ω Ν 

Προσδιορισµός των 
συγκεκριµένων επιπέδων 
αναφοράς, ως προς τα οποία 
ενιαιοποιείται η λογική της 
ανάλυσής του 
(συγκεκριµένου) 
προβλήµατος. 

Προσδιορισµός του βαθµού 
αλληλεξάρτησης και 
µεταβολής των δεδοµένων, 
των επιπτώσεων και των 
αποτελεσµάτων του 
προβλήµατος στο περιβάλλον 
του δια µέσου του χρόνου. 

Προσδιορισµός και 
αξιοποίηση του µετρου 
σηµαντικότητας και του 
βαθµού προτεραιότητας 
επίδρασης στα δεδοµένα του 
προβλήµατος των σχετικών 
περαµέτρων του 
περιβάλλοντος. 

Προσδιορισµός και εκτίµηση 
των πλαισίων, της έκτασης 
και του βάθους, του 
συγκεκριµένου 
ενδιαφέροντος για το 
πρόβληµα κρατικών, 
κοινωνικών και ιδιωτικών 
φορέων. 

Σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες που αυτές 
συνεπάγονται. 
Σύµφωνα µε την επιστηµονική 
δικαιολόγησή τους και σε 
συνέπεια µε αυτή. 

Ανάλογα  
• Με τη φύση του Φυσικού 

∆ιαθέσιµου 
• Με τις ιδιαίτερες φυσικές, 

χηµικές, βιολογικές κ.λ.π. 
ιδιότητές του 

Ανάλογα 
• Με τη φύση του Φυσικού 

∆ιαθέσιµου 
• Με την κλίµακα 

απογραφής 
• Με την γεωµορφολογία 
• Με τον απαιτούµενο βαθµό 

ακρίβειας 
• Με τις απαιτήσεις του 

εργοδότη - χρήστη 

∆.Π.Μ.Σ.   ΕΜΠ    ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨                                               ∆.Ρ. 

Με αξιοποίηση και 
ολοκλήρωση των 
βέλτιστων µεθόδων και 
τεχνικών: 
• Φωτοερµηνείας 
• Τηλεπισκόπησης και 
• Ψηφιακών 

επεξεργασιών 
τηλεπισκοπικών 
απεικονίσεων σε 
περιβάλλον G.I .S. 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
 

• Τοπικό 
• Περιφερειακό 
• Εθνικό 
• Υπερεθνικό 
• Πλανητικό 

συνάρτηση 

της φύσης 
των Φυσικών 
∆ιαθέσιµων  
 
 
 
των απαιτήσεων 
εργοδότη – 
χρήστη 
 
 
 
της υπάρχουσας 
υποδοµής, 
(βιβλιογραφικών 
κ.λπ. στοιχείων) 
 

χαρακτηριστικά 
ιδιότητες 
προέλευση 
εµφάνιση 

ακρίβεια 
αξιοπιστία 
ταχύτητα 

Παραδείγµατα 
 

• Τοπογραφικά διαγράµµατα 
• Χάρτες χρήσεων γης 
• Θεµατικοί χάρτες 
     Γεωλογικοί 
     Υδρογεωλογικοί  
     Εδαφολογικοί 
     Μεταλλευτικοί 
     ∆ασικοί  
     Καλλιεργειών κ.λπ. 
• Επεξεργασίες και Ταξινοµήσεις Ψηφιακών 

Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (Ψ.Τ.Α.) 
• Αναλύσεις - Ερµηνεία Αεροφωτογραφιών 
• Πίνακες, Γραφήµατα, Εκτιµήσεις Ανθρώπινων 

∆ιαθεσίµων 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

πληρότητα 
ποιότητα 
βαθµός 
ολοκλήρωσης 


