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1 Εισαγωγή  

1.1 Γενικές πληροφορίες 

Μέσα από ένα έργο χαρτογράφησης υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της πληροφορίας 

γύρω μας καθώς και της περαιτέρω ανάλυσή της με τη βοήθεια των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems) ή πιο απλά για με τη βοήθεια 

ψηφιακών χαρτών.  

Αξιοποιώντας τη δύναμη του χάρτη μας δίνεται η εποπτική εικόνα ενός φαινομένου. Ο 

χάρτης ως μέσο απεικόνισης μας βοηθάει να προβληματιστούμε και να εκφράσουμε 

ερωτήματα. Από απλό μέσο επικοινωνίας μιας συγκεκριμένης πληροφορίας, γίνεται 

αφετηρία συζήτησης και προβληματισμού. 

Στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οδηγό αναλύονται τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν σε 

επίπεδο σχεδιασμού προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα έργο χαρτογράφησης όπου οι 

χρήστες θα καταγράψουν τα δεδομένα στο πεδίο με τις φορητές τους συσκευές 

(smartphone, tablet) και στη συνέχεια εμείς, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα των χρηστών θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διάφορους ψηφιακούς χάρτες.  

 

Η βασική διαδικασία συνοψίζεται στα εξής πέντε βήματα: 

 

1. Τι θα 
χαρτογραφήσουμε;

• Π.χ. θετικά και 
αρνητικά στοιχεία των 
δρόμων και 
πεζοδρομίων της 
περιοχής μου

2. Ποια είναι τα 
θεματικά επίπεδα της 
εργασίας μου;

• Ποιες ξεχωριστές 
κατηγορίες του 
πραγματικού κόσμου 
θα καταγράψω;

3. Πώς θα 
αναπαραστήσουμε 
θεματικά επίπεδα;

• Με σημεία

• Με γραμμές

• Με πολύγωνα

4. Ποια είναι τα 
γνωρίσματα;

• Δηλαδή, τι επιπλέον 
πληροφορία θέλουμε 
να συμπεριλάβουμε για 
κάθε θεματικό επίπεδο;

5. Έχουμε 
προκαθορισμένες 
τιμές;

• Ορίζουμε το πεδίο 
τιμών
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1.2 Σχετικά με τον εκπαιδευτικό οδηγό 

Στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οδηγό αναλύεται η διαδικασία σχεδιασμού ενός έργου 

χαρτογράφησης. Η διαδικασία αυτή διενεργείται πριν τη χρήση των τεχνολογικών 

εργαλείων: 

- Η ενότητα 1 παρέχει βασικές εισαγωγικές πληροφορίες 

- Η ενότητα 2 περιγράφει το πρώτο βήμα που αφορά στον προσδιορισμό την 

πληροφορίας που θα καταγραφεί. 

- Η ενότητα 3 εξηγεί τον όρο των θεματικών επιπέδων και τον προσδιορισμό τους με 

βάση την πληροφορία που θα καταγραφεί. 

- Η ενότητα 4 παρουσιάζει τις επιλογές απεικόνισης των θεματικών επιπέδων. 

- Η ενότητα 5 επικεντρώνεται στα γνωρίσματα των θεματικών επιπέδων.  

- Η ενότητα 6 αναλύει την έννοια του πεδίου τιμών, προκαθορισμένων δηλαδή τιμών 

που μπορούν να αποδοθούν στα γνωρίσματα. 

- Η ενότητα 7 συνοψίζει τον εκπαιδευτικό οδηγό.  

1.3 Σχετιζόμενοι εκπαιδευτικοί οδηγοί: 

- «Εκπαιδευτικός οδηγός ArcGIS Online εφαρμογή Field Maps» (pdf) 

- Σύντομος οδηγός «Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης» (online: 

https://bit.ly/3V0uJx0 ) 

1.4 Βασικοί Όροι  

Θεματικό επίπεδο: μια κατηγορία παρατηρήσεων/οντοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά 

Γνώρισμα:  πληροφορία που επιλέγουμε να καταγράψουμε για ένα θεματικό επίπεδο 

Πεδίο τιμών: σύνολο των προκαθορισμένων τιμών κάποιου γνωρίσματος ενός θεματικού 

επιπέδου.. 

 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/051d86f501604282a9ec0d68928bb0c9
https://bit.ly/3V0uJx0
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2 Τι θα καταγράψουμε/χαρτογραφήσουμε 

 

Σενάριο: Έστω ότι θέλουμε να καταγράψουμε την κατάσταση των δρόμων και των 

πεζοδρομίων της περιοχής μας δηλαδή τα καλώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν διαβάσεις για 

πεζούς, ράμπες κτλ.) και τα κακώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν λακκούβες, σπασμένα 

πεζοδρόμια, ρίζες δέντρων που εμποδίζουν τη διέλευση κτλ.). 

 

Κάθε έργο χαρτογράφησης ξεκινάει με την ενδελεχή μελέτη της θεματικής. Δηλαδή 

αναλύουμε σε μεγάλο βάθος τα ερωτήματά μας και απαντάμε με σαφήνεια στην ερώτηση 

«τι;». Κάθε απάντηση στην ερώτηση αυτή αποτελεί μια πληροφορία την οποία μπορούμε να 

καταγράψουμε και στην συνέχεια να απεικονίσουμε στους χάρτες μας.  

Το τι θέλουμε να καταγράψουμε εξαρτάται κάθε φορά από διάφορους παράγοντες όπως τη 

θεματική, τον σκοπό για τον οποίο διενεργούμε τη χαρτογράφηση, τους τελικούς χάρτες που 

επιθυμούμε να συνθέσουμε, το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε κτλ.  

Στο σενάριό μας επιλέγουμε να καταγράψουμε: 

• Τα θετικά στοιχεία δρόμων και πεζοδρομίων 

• Τα αρνητικά στοιχεία δρόμων και πεζοδρομίων 

 

 

Εικόνα 1: Βήμα 1 - Προσδιορίζουμε τι θέλουμε να καταγράψουμε (πηγή φωτογραφιών: 
https://commons.wikimedia.org) 
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3 Ποια είναι τα θεματικά επίπεδα; 

Όλη η πληροφορία σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information 

System) και συνεπώς σε έναν χάρτη οργανώνεται με τη μορφή θεματικών επιπέδων. Με 

βάση τον ορισμό: 

Θεματικό επίπεδο είναι μια κατηγορία παρατηρήσεων/οντοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά 

Κάθε κατηγορία οντοτήτων (πχ. το σύνολο των δέντρων, δρόμοι, σημεία κοινής ωφελείας 

κτλ.) συνιστά (ή αναπαρίσταται/αποδίδεται με) ξεχωριστό θεματικό επίπεδο στον χάρτη. 

Στο σενάριό μας εντοπίσαμε δυο βασικές κατηγορίες παρατηρήσεων που θέλουμε να 

καταγράψουμε. Συνεπώς, επιλέγουμε να αποδώσουμε την πληροφορία με δύο θεματικά 

επίπεδα (Εικόνα 2): 

1. Θετικά στοιχεία  

2. Αρνητικά στοιχεία  

Ουσιαστικά, «μεταφράζουμε» αυτά που προσδιορίσαμε στην Ενότητα 2 με τρόπο τέτοιο 

ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα εισάγουμε στο υπολογιστικό σύστημα.  

Η επιλογή των θεματικών επιπέδων βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του δημιουργού του 

έργου και εξαρτάται κάθε φορά ενδεικτικά, από τη φύση του έργου, τον σκοπό, το κοινό στο 

οποίο απευθύνεται κτλ. Για το ίδιο έργο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

και διαφορετικές επιλογές θεματικών επιπέδων.  

Όλα τα δεδομένα που θα καταγραφούν στις φορητές συσκευές θα αποθηκευτούν στα 

θεματικά επίπεδα.  

Εικόνα 2: Βήμα 2 - Ορίζουμε το/τα θεματικό/ά επίπεδο/α 
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4 Πώς θα απεικονίσουμε τα θεματικά επίπεδα στον χάρτη; 

Στους χάρτες που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου χαρτογράφησης τα δεδομένα 

που θα συλλεγούν και θα αποθηκευτούν στα θεματικά επίπεδα αποτελούν διανυσματικά 

δεδομένα.  

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να απεικονιστούν με τρεις βασικές κατηγορίες συμβόλων: 

• Σημεία π.χ. δέντρα,  σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, ΚΕΠ, εκκλησίες) κτλ. 

• Γραμμές π.χ. ποτάμια, δρόμοι δίκτυα ηλεκτρισμού κτλ.  

• Πολύγωνα π.χ. λίμνες, χώροι άθλησης, πάρκα κτλ. 

Πίνακας 1: Απεικόνιση κατηγοριών οντοτήτων με τη βοήθεια σημείων, γραμμών και πολυγώνων 

Θεματικό 

επίπεδο 

Κατηγορία συμβόλου Αναπαράσταση 

Δέντρα Σημείο 

 

Δρόμοι Γραμμή 

 

Λίμνες Πολύγωνο 

 

Ανάλογα με διάφορες παραμέτρους όπως τον σκοπό του χάρτη, την κλίμακα, την 

πληροφορία που θέλουμε να απεικονίσουμε, μπορεί να επιλέξουμε διαφορετική κατηγορία 

συμβόλου (ακόμα και για το ίδιο θεματικό επίπεδο).  
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Π.χ. εάν θέλω να φτιάξω έναν χάρτη όπου θα βλέπω την θέση των πάρκων μπορώ να 

χρησιμοποιήσω σημεία (Εικόνα 3) ενώ εάν θέλω να φτιάξω έναν λεπτομερή χάρτη με 

αναλυτική πληροφορία για το πάρκο μπορώ να χρησιμοποιήσω πολύγωνα (Εικόνα 4). 

 

Στο σενάριό μας θα απεικονίσουμε και τα δύο θεματικά επίπεδα με τη βοήθεια σημείων 

(Εικόνα 5).  

Εικόνα 3: Aπεικόνιση του Εθνικού Κήπου ως σημείο Εικόνα 4: Απεικόνιση του Εθνικού Κήπου ως πολύγωνο (πηγή: 
https://www.openstreetmap.org/#map=17/37.97368/23.737
91 ) 

Εικόνα 3: Βήμα 3 - Επιλέγουμε πώς θα απεικονίσουμε τα θεματικά επίπεδα 
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5 Τι πληροφορία θα καταγράψουμε για κάθε θεματικό επίπεδο; 

Βασικό χαρακτηριστικό της γεωγραφικής/γεωχωρικής πληροφορίας είναι η διττή της φύση. 

Δηλαδή, για τα δεδομένα που συλλέγουμε σε κάθε θεματικό επίπεδο, μπορούμε να 

καταγράψουμε δυο βασικά είδη πληροφορίας: 

1. Τη θέση στον χώρο, δηλαδή το «πού» βρίσκεται 

2. Επιπλέον πληροφορία, δηλαδή «τι» πληροφορία συνδέεται με τη συγκεκριμένη θέση 

στον χώρο. Π.χ. για μια λίμνη μπορούμε να καταγράψουμε τον δείκτη Ph του νερού, 

το εάν είναι καθαρή ή μολυσμένη, για τη βλάστηση το είδος του φυτού, την 

κατάσταση της υγείας του κτλ., για έναν σεισμό το εστιακό του βάθος, την ένταση 

κτλ., για ένα γεγονός π.χ. εκδήλωση την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, τους 

συντελεστές κτλ. Όλη αυτή η επιπλέον πληροφορία συμπεριλαμβάνεται στα 

γνωρίσματα του θεματικού επιπέδου. 

Γνώρισμα αποτελεί κάθε επιπλέον πληροφορία που επιλέγουμε να καταγράψουμε για ένα 

θεματικό επίπεδο.  

Κάθε γνώρισμα που συμπεριλαμβάνουμε στον σχεδιασμό μας μπορούμε να το 

καταγράψουμε και στην πορεία να το απεικονίσουμε σε ξεχωριστούς χάρτες 

Στη βιβλιογραφία μπορεί να συναντήσουμε τους όρους γνώρισμα, ιδιότητα, περιγραφικό 

χαρακτηριστικό ως συνώνυμα.  

Στο σενάριό μας για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέγουμε να ορίσουμε τα εξής γνωρίσματα 

(Εικόνα 6): 

Εικόνα 4: Βήμα 4 - Ορίζουμε τα γνωρίσματα των θεματικών επιπέδων 
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6 Υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές (πεδίο τιμών); 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες επιθυμούμε για κάποιο γνώρισμα κάποιου 

θεματικού επιπέδου να ορίσουμε συγκεκριμένες/προκαθορισμένες τιμές. Οι τιμές αυτές 

αποτελούν το πεδίο τιμών του συγκεκριμένου γνωρίσματος.  

Για παράδειγμα, έστω ότι καταγράφουμε πληροφορίες για την βλάστηση της περιοχής μας 

και μας ενδιαφέρει στο γνώρισμα «είδος βλάστησης», να καταγράψουμε μόνο κουμαριές, 

πλατάνια και έλατα . Οι τρεις αυτές προκαθορισμένες τιμές αποτελούν το πεδίο τιμών του 

συγκεκριμένου γνωρίσματος.  

Πεδίο τιμών είναι το σύνολο των προκαθορισμένων τιμών κάποιου γνωρίσματος ενός 

θεματικού επιπέδου.  

Το πεδίο τιμών μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο π.χ. μπορεί να είναι αριθμοί, 

συμβολοσειρές/λέξεις, ημερομηνίες κτλ. 

Αποτελεί καλή πρακτική στα έργα χαρτογράφησης, να ορίζουμε το πεδίο τιμών όπου είναι 

χρήσιμο. Με τον τρόπο αυτό: 

α) διευκολύνουμε τους καταγραφείς να συλλέξουν την κατάλληλη πληροφορία μιας 

και βλέπουν στην οθόνη της φορητής συσκευής τις διάφορες επιλογές με τη μορφή λίστας.  

β) διευκολύνουμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων μιας και η 

πληροφορία που καταγράφουν οι χρήστες συγκεκριμενοποιείται (π.χ. ορίζει 2-3 σημαντικά 

στοιχεία) διασφαλίζοντας την ποιότητα και ομοιογένεια των δεδομένων που συλλέγονται 

(όλα συλλέγονται με το ίδιο όνομα) και διευκολύνοντας τη σύνθεση των τελικών χαρτών.  

Στη βιβλιογραφία μπορεί να συναντήσουμε τους όρους πεδίο τιμών, σύνολο τιμών, πεδίο 

ορισμού ως συνώνυμα. 

Δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε πεδία τιμών για όλα τα γνωρίσματα, αλλά μόνο όπου 

είναι χρήσιμο.  

Στο σενάριό μας επιλέξαμε να ορίσουμε πεδίο τιμών μόνο για τα γνωρίσματα «είδος 

θετικού» και «είδος αρνητικού» και συγκεκριμένα (Εικόνα 7):  

• είδος θετικού: έχει ράμπα, έχει διάβαση πεζών, έχει νέο οδόστρωμα 

• είδος αρνητικού: απουσία ράμπας, λακκούβα, ρίζες δέντρων, βουλωμένο φρεάτιο, 

σπασμένο πεζοδρόμιο, απουσία διάβασης 
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7 Σύνοψη 

Για την οργάνωση ενός έργου χαρτογράφησης η οποία πραγματοποιείτε κατά τη διαδικασία 

του σχεδιασμού του έργου και πριν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων τα βασικά βήματα 

που χρειάζεται να ακολουθηθούν είναι (Εικόνα 8): 

Βήμα 1: Ενδελεχής μελέτη της θεματικής και καθορισμός της πληροφορίας που 

επιθυμούμε να καταγράψουμε/χαρτογραφήσουμε (Ενότητα 2) 

Βήμα 2: Ορισμός των θεματικών επιπέδων (Ενότητα 3) 

Βήμα 3: Καθορισμός του τρόπου απεικόνισης (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) (Ενότητα 

4) 

Βήμα 4: Προσδιορισμός της επιπλέον πληροφορίας δηλαδή των γνωρισμάτων για 

κάθε θεματικό επίπεδο (Ενότητα 5) 

Βήμα 5: Ορισμός των προκαθορισμένων τιμών δηλαδή του πεδίου τιμών για κάποιο 

γνώρισμα εφόσον χρειάζεται (Ενότητα 6)

Εικόνα 5: Βήμα 5 - Ορίζουμε το πεδίο τιμών όπου χρειάζεται 
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Εικόνα 6: Βασικά βήματα για τον σχεδιασμό ενός έργου χαρτογράφησης 
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