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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Το παρόν αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της Πλατφόρμας Διαχείρισης 

Κρίσεων αλλά και οδηγίες διαχείρισης περιεχομένου της Πλατφόρμας η 

οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Έκθεση Προδιαγραφών 

ευφυούς συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα 

(5.1.1), Πιλοτική εφαρμογή συστήματος (5.1.2) και Έκθεση εργασιών 

εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4). 

 

 

 



 

1 Πληροφορίες 
Η εφαρμογή ευφυούς συστήματος παρέχει πληροφορίες οι οποίες αποτελούν καίριο 

παράγοντα για την αντιμετώπιση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και 

φυσικών καταστροφών στην περιοχή. Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σε καθεμία 

περίπτωση αντιμετώπισης γεγονότος αφορούν σε ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας, 

σε κρίσιμες υποδομές και κρίσιμους πόρους. 

Η ανάγνωση των πληροφοριών είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες οι οποίοι 

διαθέτουν τα κατάλληλα διαπιστευτήρια ώστε να εισέλθουν στο σύστημα. 

Για την διευκόλυνση των χρηστών δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εύκολη πλοήγηση, 

στην ομοιογένεια της παρουσίασης των περιεχομένων και κυρίως στη «φιλικότητα» του 

περιβάλλοντος προς τους χρήστες. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας εμφανίζεται η αρχική 

σελίδα στην οποία ζητούνται τα απαραίτητα διαπιστευτήρια ώστε να μπορεί ο χρήστης 

να εισαχθεί στο σύστημα. 

 

 

 

Συμπληρώνοντας ο χρήστης τα στοιχεία του (Όνομα Χρήστη, Κωδικός) καθώς και την 
περιοχή, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Είσοδος».  

 

 

 

 



 

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας εμφανίζονται τα λογότυπο του έργου, οι αντίστοιχες 
χρηματοδοτήσεις τους καθώς και το κυρίως μενού.  

Το μενού αποτελείται από τις παρακάτω κύριες ενότητες: 

❖ Κατολισθήσεις 

❖ Πλημμύρες 

❖ Σεισμοί 

❖ Μεταναστευτικά γεγονότα 

 

 

 

 

2 Αρχική Σελίδα 
 

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας παρουσιάζονται οι λειτουργίες της πλατφόρμας σε 
μορφή λίστας γεγονότων για ευκολότερη πλοήγηση. Ωστόσο, δίνεται και η δυνατότητα 
ανάγνωσης του μενού της κάθε ενότητας, απλά οδηγώντας το ποντίκι πάνω σε μία από 
τις τέσσερις έκτακτες περιπτώσεις κρίσης, καταστροφών όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 



 

 

 

• Ενότητα “Κατολισθήσεις” 

 

 

 

• Ενότητα “Πλημμύρες” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Ενότητα “Σεισμοί” 

 

 

• Ενότητα “Μεταναστευτικά γεγονότα” 

 

 

 

 

 



 

2.1 Ενότητα Κατολισθήσεις 
Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δύο περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης το αντίστοιχο συμβάν, την “Κατολίσθηση Οικιστική” και την “Κατολίσθηση Μη 
Οικιστική”. Οι διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις έγκεινται στο γεγονός αν η κατολίσθηση 
έλαβε μέρος σε περιοχή οικιστική ή όχι αντίστοιχα. 

 

 

2.1.1 Κατολίσθηση Οικιστική 
Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος.  

 

 

 

 

 

 



 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας”, η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα, δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης με τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης χωρίς τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

 



 

 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης με τραυματίες ή θύματα αλλά αντίστοιχα 
και σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 



 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης (με 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης 

(χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

 

 

 



 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη” 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  



 

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση οικιακής κατολίσθησης σε περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών ή 
θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση οικιστικής κατολίσθησης (με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση οικιστικής κατολίσθησης (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

 



 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 

μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 

 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 



 

2.1.2 Κατολίσθηση μη οικιστικής περιοχής 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος.  

 

 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας”, η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 



 

αλφαβητική σειρά.  

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης εκτός οικισμού με τραυματίες ή θύματα. 

 

 

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης εκτός οικισμού χωρίς τραυματίες ή θύματα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα, ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού με τραυματίες ή θύματα αλλά 
αντίστοιχα και σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 



 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης κατολίσθησης εκτός οικισμού 

(με τραυματίες ή θύματα)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης οικιστικής κατολίσθησης 

(χωρίς τραυματίες ή θύματα)  

 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 



 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη” 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση κατολίσθησης εκτός οικισμού σε περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών ή 
θυμάτων.  

 

 

 

 



 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κατολίσθησης εκτός οικισμού (με τραυματίες ή θύματα)  

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κατολίσθησης εκτός οικισμού (χωρίς τραυματίες ή θύματα)  

 

 

 

 

 

 



 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Ενότητα Πλημμύρες 

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δύο περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης το αντίστοιχο συμβάν, το “Μικρό Πλημμυρικό Γεγονός” και το “Μεγάλο 
Πλημμυρικό Γεγονός”. Οι διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις έγκεινται στο κατά πόσο το 
γεγονός είναι μικρό ή μεγάλο σε έκταση αντίστοιχα. 

 

 

 

2.2.1 Μικρό Πλημμυρικό Γεγονός 

 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

 

 

 

 

 



 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης μικρού πλημμυρικού συμβάντος με 

τραυματίες ή θύματα. 

 

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης μικρού πλημμυρικού συμβάντος χωρίς 

τραυματίες ή θύματα. 



 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

  

a) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 



 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
μικρού πλημμυρικού συμβάντος με τραυματίες ή θύματα αλλά αντίστοιχα και σε 
περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος μικρού πλημμυρικού γεγονότος (με 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος μικρού πλημμυρικού γεγονότος (χωρίς 

τραυματίες ή θύματα) 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

 



 

 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη” 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μικρού πλημμυρικού γεγονότος σε περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών 
ή θυμάτων. 

 

 

 



 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μικρού πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μικρού πλημμυρικουύ συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 



 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 

μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 



 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2 Μεγάλο Πλημμυρικό Γεγονός 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

 



 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος με 

τραυματίες ή θύματα. 

 

 

➢ Περίπτωση συμβάντος εκδήλωσης μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος χωρίς 

τραυματίες ή θύματα. 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

  



 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος με τραυματίες ή θύματα αλλά αντίστοιχα και σε 
περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος μεγάλου πλημμυρικού γεγονότος (με 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση συμβάντος μικρού πλημμυρικού γεγονότος (χωρίς 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

 

 



 

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη” 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  



 

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μεγάλου πλημμυρικού γεγονότος σε περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών 
ή θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μεγάλου πλημμυρικού συμβάντος (με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μεγάλου πλημμυρικουύ συμβάντος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

d) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 



 

 

 

e) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

f) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων των 

οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 

μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 



 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

2.3 Ενότητα Σεισμοί 

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν τρεις περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης το αντίστοιχο συμβάν, “Σεισμός ≤ 5,9R”, “Σεισμός 6,0R-6,9R” και “Σεισμός ≥ 
7,0R” . Οι διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις έγκεινται στη διαφορά έντασης του σεισμού 
(μέγεθος σε μονάδα μέτρησης R). 



 

 

 

2.3.1 Σεισμός ≤ 5,9 R 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος.  

 

 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  



 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R με τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R χωρίς τραυματίες 

ή θύματα. 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

  

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 



 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
συμβάντος εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R με τραυματίες ή θύματα 
αλλά αντίστοιχα και σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R  

(με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R 

(χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

 

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 



 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη”, 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  

 

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περίπτωσης εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R σε 
περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών ή θυμάτων. 

 



 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R (με τραυματίες ή 

θύματα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R (χωρίς τραυματίες ή 

θύματα) 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 



 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 
μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 



 

 

 

2.3.2 Σεισμός 6,0R-6,9R  

 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος.  

 

 

 

 

 

 



 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R με τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

 

 



 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≤ 5,9R χωρίς τραυματίες 

ή θύματα. 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 



 

 

 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
συμβάντος εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0R - 6,9R με τραυματίες ή 
θύματα αλλά αντίστοιχα και σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0R - 

6,9R (με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0R - 

6,9R (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη”, 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  



 

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περίπτωσης εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0 – 6,9 R σε 
περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0 – 6,9 R (με τραυματίες ή 

θύματα) 



 

 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους 6,0 – 6,9 R (χωρίς τραυματίες 

ή θύματα) 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 



 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 
μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 



 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3 Σεισμός ≥ 7,0R 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος.  

 

 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  



 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R με τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

➢ Περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R χωρίς τραυματίες 

ή θύματα. 

 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

  



 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
συμβάντος εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R με τραυματίες ή θύματα 
αλλά αντίστοιχα και σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R 

(με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R 

(χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

 

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 



 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη”, 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 



 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περίπτωσης εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R σε 
περίπτωση ύπαρξης ή μη τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R (με τραυματίες ή 

θύματα) 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος μεγέθους ≥ 7,0R (χωρίς τραυματίες ή 

θύματα) 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  



 

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 

μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 



 

 

2.4 Ενότητα Μεταναστευτικά γεγονότα 

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν τρεις περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης το αντίστοιχο συμβάν, “Μεμονωμένο Μεταναστευτικό Γεγονός” και “Μαζικό 
Μεταναστευτικό Γεγονός”. Οι διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις έγκεινται στη διαφορά 
αριθμού ατόμων της εκάστοτε περίπτωσης. 

 

 

 

 

2.4.1 Μεμονωνμένο Μεταναστευτικό Γεγονός 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 



 

της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

➢ Περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος με τραυματίες ή θύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος χωρίς τραυματίες ή 

θύματα. 

 

 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 



 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος με τραυματίες ή θύματα αλλά αντίστοιχα και 
σε περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (με 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς 

τραυματίες ή θύματα) 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

 

 



 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη”, 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος σε περίπτωση ύπαρξης ή μη 
τραυματιών ή θυμάτων. 

 



 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μεμονωμένου μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 



 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 



 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 
μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 

 

 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

  

 



 

2.4.2 Μαζικό Μεταναστευτικό Γεγονός 

Μόλις ο χρήστης εισέλθει σε αυτή την υποενότητα εμφανίζονται τα διάφορα βήματα στα 
οποία θα πρέπει ο χρήστης να προβεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

 

 

 Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας 

Πρώτη υπάρχει η κατηγορία “Ιεράρχηση και Δεδομένα Επικοινωνίας” η οποία αποτελεί 
μία βάση δεδομένων επικοινωνίας και έχει ως τελικό στόχο την ενημέρωση των 
υπευθύνων αντιμετώπισης της δεδομένης έκτακτης κατάστασης. Σύμφωνα με τη δομή 
της κατηγορίας αυτής,  ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε περίπτωση 
εκδήλωσης συμβάντος με τραυματίες ή θύματα και χωρίς τραυματίες ή θύματα.  

 

 

 

Επιλέγοντας την εκάστοτε περίπτωση εμφανίζεται μία σελίδα με τη μορφή λίστας, η 
οποία απευθύνεται στον χρήστη και σύμφωνα με την οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 
ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν. Για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει σε αυτή 
τη λίστα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, δηλαδή 
Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Επικοινωνία. Η λίστα κατατάσσει τα ονόματα με 
αλφαβητική σειρά.  

 

 

 



 

➢ Περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος με τραυματίες ή θύματα. 

 

 

 

 

➢ Περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος χωρίς τραυματίες ή θύματα. 

 

Επιπλέον η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ονόματος μέσω: 

a) Του πεδίου “Αναζήτηση”. Πηγαίνοντας στο πεδίο, κάνοντας κλικ και στη 

συνέχεια πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης. 

 



 

b) Της επιλογής του Φορέα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο κάτω από τη λέξη Φορέας, 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς από τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό 

και να μας εμφανίσει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 Κρίσιμες Υποδομές 

Μετά την ενημέρωση των ατόμων οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα ο χρήστης πρέπει να 
εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμες Υποδομές”. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί να προωθηθούν δυνητικά πολίτες σε περίπτωση 
μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος με τραυματίες ή θύματα αλλά αντίστοιχα και σε 
περίπτωση μη ύπαρξης τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν σε μορφή λίστας όλες οι υποδομές. Η λίστα περιέχει τις 
στήλες Περιγραφή, Κωδικός, Τοποθεσία, Χάρτης. 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες 

ή θύματα) 

 

 

➢ Κρίσιμες Υποδομές στις οποίες θα χρειαστεί de facto ή δυνητικά να προωθηθούν 

πολίτες/περιστατικά σε περίπτωση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς 

τραυματίες ή θύματα) 

 

 

Η πλατοφόρμα δίνει στον εκάστοτε χρήστη δύο δυνατότητες γρήρορης εύρεσης κάποιας 
υποδομής.  

 

 

 

 



 

➢ Μέσω της “Γεωγραφικής Περιοχής” στην οποία επιλέγεις την περιοχή στην οποία 

υπάγεται η υποδομή. 

 

➢ Μέσω του πεδίου “Αναζήτηση” στο οποίο ο χρήστης πηγαίνοντας το ποντίκι και 

κάνοντας κλικ είναι σε θέση να πληκτρολογήσει το κείμενο αναζήτησης. 

 

 

Στην τελευταία στήλη της λίστας των υποδομών υπάρχει η στήλη Χάρτης. Κάνοντας κλικ 
στην επιλογή “Εμφάνιση στο χάρτη”, 

 

Εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη υποδομή ο χάρτης πάνω στον οποίο 
βρίσκεται το στίγμα της.  



 

 

Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση του κουμπιού Ctrl πληκτρολογίου και το scroll του 
ποντικιού να περιηγηθεί στο χάρτη ή να τον εμφανίσει σε πλήρη οθόνη, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίσει εύκολα την υποδομή για την οποία ενδιαφέρεται. 

 

 Κρίσιμοι πόροι 

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εισέλθει στην κατηγορία “Κρίσιμοι Πόροι” στην οποία 
εμπεριέχονται οι κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος σε περίπτωση ύπαρξης ή μη 
τραυματιών ή θυμάτων. 

 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συμβάν εμφανίζεται μία 
σελίδα στην οποία υπάρχουν εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι κρίσιμοι πόροι που 
ενδέχεται να χρειαστούν με τις απαραίτητες πληροφορίες γι αυτούς. Οι πληροφορίες οι 
οποίες δίνονται είναι Περιγραφή, Κωδικός, Φορέας, Χάρτης. 

 

 

 



 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (με τραυματίες ή θύματα) 

 

➢ Κρίσιμοι πόροι που ενδέχεται να χρειαστούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μαζικού μεταναστευτικού γεγονότος (χωρίς τραυματίες ή θύματα) 

 

 

 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης του επιθυμητού κρίσιμου 
πόρου μέσω: 

a) Της επιλογής του φορέα. Στην σελίδα εμφανίζονται αυτόματα όλοι οι φορείς. 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στο βελάκι το οποίο υπάρχει κάτω από τη λέξη “Φορέας” 

εμφανίζονται όλοι οι φορείς οι οποίοι διαθέτουν πόρους προς διάθεση. Διαλέγοντας το 

φορέα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι πόροι τους οποίους διαθέτει. 



 

 

 

b) Μέσω της αναζήτησης. Για γρήγορη αναζήτηση παρέχεται στο χρήστη η 

δυνατότητα με την πληκτρολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο πεδίο της 

αναζήτησης, αυτό να εμφανιστεί.  

 

c) Μέσω του χάρτη. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο “Εμφάνιση όλων 

των οχημάτων”  

 

 

Εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης πάνω στον οποίο με τη μορφή στιγμάτων – 

μικρογραφιών οχημάτων, εμφανίζονται όλα οι διαθέσιμοι κρίσιμοι πόροι. 

 

 

 

 

 

 



 

Πηγαίνοντας με το ποντίκι στον επιθυμητό πόρο εμφανίζεται η περιγραφή του όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

  

 

 

 

 


