
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Ανακεφαλαίωση & παρουσίαση 
εναλλακτικών προσεγγίσεων 

υλοποίησης ενός έργου 
χαρτογράφησης

hello@spotin.org





Πού θέλουμε να φτάσουμε;

Στην αναπαράσταση (χάρτη)Από τον πραγματικό κόσμο



Πώς θα φτάσουμε;



1. Πρόσβαση στο ΑrcGIS Online
Από τον σχεδιασμό ενός έργου χαρτογράφησης στην υλoποίηση με χρήση του 
ArcGIS Online



1. Eκπαιδευτική άδεια ArcGIS Online

• Αίτηση προς Marathon Data Systems

• Eνεργοποίηση της άδειας 

• Σχετικές παρουσιάσεις:
• Εκπαίδευση 1: Εισαγωγή στο ArcGIS Online

• Σχετικοί εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
• Εκπαιδευτικός Οδηγός: ArcGIS Online Ενεργοποίηση Εκπαιδευτικής Άδειας

• Εκπαιδευτικος Οδηγός: ArcGIS Online Περιβάλλον Διαχείρισης

/https:/mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_Εκπαίδευση_1_v2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_energopoiisi_ekpaideytikis_adeias_1.2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_Perivallon_diaxeirisis_v1.1.pdf


2. Σχεδιασμός ενός έργου 
χαρτογράφησης
Eνδελεχής μελέτη και σχεδιασμός στο χαρτί



Θεματικό επίπεδο: κατηγορία 
παρατηρήσεων/οντοτήτων με 
κοινά χαρακτηριστικά

• όλα τα δεδομένα που 
συλλέγω με τις φορητές 
συσκευές αποθηκεύονται 
στο θεματικό επίπεδο

2. Σχεδιασμός στο μυαλό και στο χαρτί



Σχετικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικοί 
οδηγοί
• Σχετικές παρουσιάσεις:

• Εκπαίδευση 2: Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης

• Σχετικοί εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
• Εκπαιδευτικός Οδηγός: Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/Map_Competition_2022_2023_Ekpaideysi_2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/Ekpaideytikos_odigos_ergo_xartografisis_1.0.pdf


3. Υλοποίηση με χρήση του 
ArcGIS Online
Υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης με χρήση των τεχνολογικών μέσων του 
ArcGIS Online



Συνολικά βήματα για την υλοποίηση ενός 
έργου χαρτογράφησης στο ArcGIS Online



Υλοποίηση στον Η/Υ



Σχετικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικοί 
οδηγοί
• Σχετικές παρουσιάσεις:

• Εκπαίδευση 3: Υλοποίηση έργου χαρτογράφησης στο ArcGIS Online με χρήση 
της εφαρμογής Field Maps

• Σχετικοί εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Υλοποίηση έργου χαρτογράφησης με χρήση του 

ArcGIS Online και της εφαρμογής Field Maps

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_3.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf


4. Συλλογή δεδομένων με 
φορητές συσκευές
Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής Field Maps σε φορητές συσκευές για 
συλλογή δεδομένων



Συλλογή δεδομένων με χρήση των φορητών 
συσκευών και της εφαρμογής Field Maps



Σχετικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικοί 
οδηγοί
• Σχετικές παρουσιάσεις:

• Εκπαίδευση 4: Χρήση της εφαρμογής Field Maps σε φορητές συσκευές

• Σχετικοί εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής ArcGIS Field

Maps σε φορητές συσκευές 

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_Ekpaideysi_4.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_odigos-egkatastasis-kai-xrisis-ArcGIS_Field_Maps.pdf


5. Δημιουργία ψηφιακών χαρτών
Επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεγεί με τις φορητές συσκευές και 
δημιουργία ψηφιακών χαρτών



Διαδικασία δημιουργία web map στο ArcGIS 
Online



Σχετικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικοί 
οδηγοί
• Σχετικές παρουσιάσεις:

• Εκπαίδευση 5: Σύνθεση ψηφιακών χαρτών με χρήση του ArcGIS Online Web 
Map

• Σχετικοί εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Σύνθεση ψηφιακών χαρτών με το ArcGIS Online

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/12/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_5_web_maps.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/12/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%BC%CE%B5_ArcGIS_Online.pdf


6. Τρείς συγκριτικές προσεγγίσεις
Προσέγγιση του ίδιου θέματος με τρεις διαφορετικούς τρόπους



Σενάριο
«Έστω ότι θέλουμε να καταγράψουμε την κατάσταση των δρόμων και
των πεζοδρομίων 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.)»



6.1 Προσέγγιση Α
Δύο θεματικά επίπεδα



Προσέγγιση Α - μοντελοποίηση



Χάρτης Α1:Γενική κατάσταση δρόμων και 
πεζοδρομίων
• Προστέθηκαν και τα 2 θεματικά επίπεδα

• Για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέξαμε τη μέθοδο 
απεικόνισης «Τοποθεσία (μόνο σύμβολο)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα με κόκκινο 
χρώμα για τα αρνητικά στοιχεία και πράσινο χρώμα 
για τα θετικά στοιχεία

https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=5336266494
164530b2b15b73302f14d8

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=5336266494164530b2b15b73302f14d8


Χάρτης Α2:Είδος αρνητικών στοιχείων 
δρόμων και πεζοδρομίων
• Προστέθηκε μόνο το θεματικό επίπεδο «αρνητικά 

στοιχεία»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «Είδος 
αρνητικού»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι (μοναδικά 
σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Σε κάθε τιμή του 
πεδίου αποδώσαμε ένα διαφορετικό χρώμα

https://spotin.maps.arcgis
.com/apps/mapviewer/in
dex.html?webmap=061d1
6b1d8ba404f88e8932599
2bf270

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=061d16b1d8ba404f88e89325992bf270


Χάρτης Α3: Είδος θετικών στοιχείων δρόμων 
και πεζοδρομίων
• Προστέθηκε μόνο το θεματικό επίπεδο «θετικά 

στοιχεία»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «Είδος 
θετικού»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι (μοναδικά 
σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Σε κάθε τιμή του 
πεδίου αποδώσαμε ένα διαφορετικό χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=3217ae27f8
6149e0baf3c87a69ef2d94

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=3217ae27f86149e0baf3c87a69ef2d94


• Προστέθηκαν και τα 2 θεματικά επίπεδα

• Για το θεματικό επίπεδο «θετικά στοιχεία» επιλέξαμε την 
απεικόνιση του πεδίου «Είδος θετικού»

• Για το θεματικό επίπεδο «αρνητικά στοιχεία» επιλέξαμε 
την απεικόνιση του πεδίου «Είδος αρνητικού»

• Και για τα δύο θεματικά επίπεδα επιλέξαμε τη μέθοδο 
απεικόνισης «Τύποι (μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Και για τα δυο 
θεματικά επίπεδα, σε κάθε τιμή του πεδίου αποδώσαμε 
ένα διαφορετικό χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps
/mapviewer/index.html?webmap=50
771174aefd4cd6bcdd263651dfb8b1

Χάρτης Α4: Είδος δεδομένων που 
καταγράφηκαν

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=50771174aefd4cd6bcdd263651dfb8b1


6.2 Προσέγγιση Β
Ένα θεματικό επίπεδο



Προσέγγιση Β - μοντελοποίηση



Χάρτης Β1: Χάρτης ραμπών

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «έχει 
ράμπα»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το μπλε χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το κόκκινο χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/map
viewer/index.html?webmap=cbaef321bb
204a1aa1ece6c6db4b2225

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=cbaef321bb204a1aa1ece6c6db4b2225


Χάρτης Β2: Χάρτης διαβάσεων πεζών

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «έχει 
διάβαση πεζών»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το μπλε χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το κόκκινο χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/ma
pviewer/index.html?webmap=aeaf5110
597740cd9a0e12d6f395fd3c

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=aeaf5110597740cd9a0e12d6f395fd3c


Χάρτης Β3: Χάρτης με σημεία που έχουν νέο 
οδόστρωμα
• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «έχει νέο 
οδόστρωμα»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το μπλε χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το κόκκινο χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapvie
wer/index.html?webmap=4f6c7f8cdb4e4055
b246eeef8623afbf

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=4f6c7f8cdb4e4055b246eeef8623afbf


Χάρτης Β4: Χάρτης με σημεία λακκουβών

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «έχει 
ράμπα»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το κόκκινο χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το μπλέ χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/m
apviewer/index.html?webmap=b4fae5
aebf9a43338cdcf56313c5242b

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=b4fae5aebf9a43338cdcf56313c5242b


Χάρτης Β5: Χάρτης σημείων με ρίζες δέντρων

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «έχει 
ράμπα»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το κόκκινο χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το μπλέ χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=e5c2a00c40
874facaf255c7cd520317f

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=e5c2a00c40874facaf255c7cd520317f


Χάρτης Β6: Χάρτης κατάστασης φρεατίων

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου 
«βουλωμένο φρεάτιο»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το κόκκινο χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το μπλέ χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/
apps/mapviewer/index.html?we
bmap=ca36ca17e0db4e518273e
6f7ddc9198a

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=ca36ca17e0db4e518273e6f7ddc9198a
https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=ca36ca17e0db4e518273e6f7ddc9198a


Χάρτης Β7: Χάρτης κατάστασης πεζοδρομίων

• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «καταγραφές»

• Επιλέξαμε την απεικόνιση του πεδίου «σπασμένο 
πεζοδρόμιο»

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι 
(μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή 
«ναι» αποδώσαμε το κόκκινο χρώμα και στην τιμή 
«όχι» το μπλέ χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/
mapviewer/index.html?webmap=65a
7d21de2814a2393458e1ebaa0a0c6

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=65a7d21de2814a2393458e1ebaa0a0c6


6.3 Προσέγγιση Γ
Εφτά θεματικά επίπεδα



Προσέγγιση Γ - μοντελοποίηση



Χάρτης Γ1:Γενική κατάσταση δρόμων και 
πεζοδρομίων
• Προστέθηκαν και τα 7 θεματικά επίπεδα

• Για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέξαμε το πεδίο 
εκείνο που είχε τη σχετική πληροφορία

• Για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέξαμε τη μέθοδο 
απεικόνισης «Τύποι (μοναδικά σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα και ανάλογα με 
το τι θέλαμε να απεικονίσουμε η τιμή «ναι» και 
«όχι» αποδίδονται με κόκκινο ή μπλε χρώμα

https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=1ad01ff2849
d4c9e8a226080760f5c26

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=1ad01ff2849d4c9e8a226080760f5c26


Χάρτης Γ2: Καταγραφές πολιτών

• Προστέθηκαν και τα 7 θεματικά επίπεδα

• Για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέξαμε τη μέθοδο 
απεικόνισης «Τοποθεσία (μόνο σύμβολο)»

• Για κάθε θεματικό επίπεδο επιλέξαμε ένα 
διαφορετικό σύμβολο

https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=405d9b3bfb
8d4ca4a7f74e553895c78b

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=405d9b3bfb8d4ca4a7f74e553895c78b


Χάρτης Γ3: Σημεία που έχουν ή δεν έχουν 
ράμπες στην περιοχή μας
• Προστέθηκε το θεματικό επίπεδο «ράμπα»

• Επιλέξαμε το πεδίο «έχει ράμπα» 

• Επιλέξαμε τη μέθοδο απεικόνισης «Τύποι (μοναδικά 
σύμβολα)»

• Ως σύμβολο επιλέξαμε την κουκίδα. Στην τιμή «ναι» 
αποδώσαμε το μπλε χρώμα και στην τιμή «όχι» το 
κόκκινο χρώμα

• Ομοίως και για τα υπόλοιπα θεματικά επίπεδα
https://spotin.maps.arcgis.c
om/apps/mapviewer/index.
html?webmap=405d9b3bfb
8d4ca4a7f74e553895c78b

https://spotin.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=405d9b3bfb8d4ca4a7f74e553895c78b


7. Επόμενες συναντήσεις



1. Δημιουργία ενός Storymap με χρήση 
κειμένων, πολυμεσικού υλικού 
(εικόνες, βίντεο, ηχητικές 
καταγραφές) και των ψηφιακών 
χαρτών που έχουμε δημιουργήσει 
έως τώρα

2. Προσκεκλημένοι ομιλητές

Πλάνο συναντήσεων



2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Ευχαριστούμε!
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