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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Έξυπνος Ψηφιακός Σχεδιασμός 
 Κύκλος Ζωής Υποδομών 
 Τεχνολογίες Έξυπνης Διαχείρησης Υποδομών 
o Τεχνολογία IoT (Internet  of  Things) 
o Τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) 
o Τεχνολογία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) 
o Τεχνολογία Πληροφοριακού Συστήματατος Συντήρησης – 

Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (CMMS) 
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 «Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές 
oΠροκαταρκτική Φάση 
oΦάση Υλοποίησης 
oΦάση Λειτουργίας 
o Εφαρμογές 
o «Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 Συμπεράσματα - Προτάσεις - Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

3 



ΕΞΥΠΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
H πρόοδος της πληροφορικής, των δικτύων, της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, της τεχνολογίας των αισθητήρων κλπ, έχει φέρει 
τα τελευταία χρόνια τη ραγδαία  ανάπτυξη  «έξυπνων» εφαρμογών σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο 
και σε αυτό των υπηρεσιών όπως: 
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• Μεταφορές & συγκοινωνιακά δίκτυα 
• Διακυβέρνηση & δημόσια διοίκηση 
• Ενεργειακές υποδομές 
• Κτηριακές εγκαταστάσεις 
• Βιομηχανία, Εμπόριο 
• Τραπεζικές συναλλαγές 
• Υγεία 
• Ασφάλεια 
• Εκπαίδευση κ.λ.π. 

 



Οι εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης σε διάφορες δραστηριότητες οδηγούν  στις 
«έξυπνες πόλεις» (smart cities)  όπου αναπτύσσεται η «έξυπνη ψηφιακή ζωή» 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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• Έξυπνες Υποδομές 
• Έξυπνο σύστημα ανακύκλωσης 
• Έξυπνο περιβάλλον 
• Έξυπνα ψώνια 
• Έξυπνη ασφάλεια 
• Έξυπνο σύστημα υγείας  
• Έξυπνο οικιακό περιβάλλον 
• Έξυπνη εκπαίδευση 
• Έξυπνο κτίριο 
• Έξυπνη διακυβέρνηση 
• Έξυπνες μεταφορές 
• Έξυπνη βιομηχανία 



• Διάθεση Υλικών 
• Σχεδιασμός και μελέτη κατασκευής 
• Προμήθεια Υλικών 
• Κατασκευή 
• Λειτουργία & Συντήρηση 
• Ανακαίνιση / Αναβάθμιση 
• Αντικατάσταση 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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IoT (Internet  of  Things) 
Συνδεδεμένες «συσκευές», δίκτυα, αισθητήρες, big data, εφαρμογές  cloud  
BIM (Building Information Modeling) 

Ψηφιακός «φάκελλος» κτηρίου ή έργου 
GIS (Geographic Information  Systems)  

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών εφαρμογές εντός & εκτός κτηρίων 
CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 

ψηφιακή διαχείριση – συντήρηση κτηριακών υποδομών 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Smart Infrastructure Management - Τεχνολογίες «κλειδιά» 
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Η τεχνολογία Internet of 
Things (ΙοΤ) είναι η 
σύγχρονη τάση επικοινωνίας 
και δικτύωσης όλων των 
ηλεκτρονικών συσκευών 
μεταξύ τους ή στο 
διαδίκτυο. 

Τεχνολογία : IoT (Internet  of  Things) 
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Το IoT λειτουργεί  ήδη 
ως μοχλός ανάπτυξης 
καινοτομίας και εξελί-
ξεων, βελτιώνει την 
καθημερινότητα των 
πολιτών ατομικά αλλά 
και ως κοινωνία και 
συμβάλει στην δημιου-
ργία νέων επιχειρημα-
τικών μοντέλων και 
οικονομικής ανάπτυξης.   
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Τεχνολογία : IoT (Internet  of  Things) 



Εκρηκτική 
ανάπτυξη 
δεδομένων 
δικτύωσης 
ηλεκτρονικών 
συσκευών 
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Τεχνολογία : IoT (Internet  of  Things) 



Kατανομή 
Projects  
ανά 
κατηγορία  
IoT: 
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Τεχνολογία : IoT (Internet  of  Things) 



Kατανομή  
Projects 
IoT στην 
κατηγορία  
Smart 
City: 
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Τεχνολογία : IoT (Internet  of  Things) 



«ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΛΟΣ»  ΚΤΗΡΙΟΥ 
 

Τεχνολογία: BIM (Building Information Modeling) 
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Ολοκληρωμένη ψηφιακή 
αναπαράσταση των φυσικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών 
υποδομής. Ένα μοντέλο BIM αποτελεί 
μια πηγή πληροφοριών για ένα κτίριο 
– υποδομή, δημιουργώντας έτσι μια 
αξιόπιστη βάση για λήψη βελτιωμένων 
αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής, 
που είναι διαθέσιμη από τα πιο 
πρώιμα στάδια της σχεδιαστικής 
σύλληψης έως την κατεδάφιση». 

Στάδια Ανάπτυξης 



Το τελικό προϊόν μιας τέτοιας 
ολιστικής διαδικασίας δεν είναι 
απλά ένα καλύτερο κτίριο ούτε 
ένα απλό 3D μοντέλο στον 
υπολογιστή. Είναι ένα πλήθος 
πληροφοριών, αρμονικά 
συνυφασμένων με το εικονικό 
και πραγματικό δομημένο 
αποτέλεσμα, οι οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για όποια 
μελλοντική χρήση (π.χ. 
συντήρηση). 

Συστατικά μέρη ενεργειακής 
διαχείρισης τυπικού κτηρίου 
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Τεχνολογία: BIM (Building Information Modeling) 



Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών  
 

Τεχνολογία: GIS (Geographic Information  Systems) 
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Είναι σύστημα διαχείρισης 
χωρικών δεδομένων (spatial 
data) και συσχετισμένων 
ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή 
μορφή του είναι ψηφιακό 
σύστημα, ικανό να 
ενσωματώσει, αποθηκεύσει, 
προσαρμόσει, αναλύσει και 
παρουσιάσει γεωγραφικά 
συσχετισμένες πληροφορίες. 

Διαχείριση Αεροδρομίων 



Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (Ιntelligent  Transportation Systems – ITS) 
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Τεχνολογία: GIS (Geographic Information  Systems) 

Εφαρμογή Έξυπνου 
Συστήματος Μεταφορών για 
παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο με  
προσομοίωση και  
βελτιστοποίηση διαδρομής 
λαμβάνοντας υπόψη το 
χρόνο ταξιδιού, και τον 
πληθυσμό 



Διαχείριση Κατόψεων Kτηρίων (Ιndoor mapping) 
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Τεχνολογία: GIS (Geographic Information  Systems) 

Σε πιο γενική μορφή, 
ένα ΓΣΠ είναι ένα 
εργαλείο "έξυπνου 
χάρτη", το οποίο 
επιτρέπει στους χρήστες 
του να αποτυπώσουν 
μια περίληψη του 
πραγματικού κόσμου 
και να δημιουργήσουν 
διαδραστικά ερωτήσεις 
χωρικού ή περιγραφικού 
χαρακτήρα. 
 



Πληροφοριακά Συστήματα Συντήρησης–Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (CMMS) 

Τεχνολογία CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 
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Με τη γιγάντωση και τη συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτή υπαγορεύεται από την τεχνολογική εξέλιξη και 
υλοποιείται στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
πολλαπλασιάστηκαν και οι λειτουργικές απατήσεις του εξοπλισμού. 

Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων διαδικασιών και 
πρακτικών συντήρησης του εξοπλισμού καθίσταται απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και 
απόδοσης του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
 
 



Το CMMS είναι ένα 
πρόγραμμα λογισμικού 
σχεδιασμένο να διαχειρίζεται 
δραστηριότητες πάγιας & 
προληπτικής συντήρησης 
και αποκατάστασης βλαβών, 
και να τηρεί λεπτομερή 
αρχεία συντήρησης και του 
συνόλου του εξοπλισμού σε 
έναν οργανισμό ή 
εγκατάσταση.  
Το λογισμικό CMMS μπορεί: 
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Τεχνολογία CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 
• να δημιουργεί και να αποστέλλει 

παραγγελίες εργασίας,  
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Τεχνολογία CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 
• να προγραμματίζει εργασίες προληπτικής συντήρησης,  
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Τεχνολογία CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 

• να χρησιμοποιεί 
εξοπλισμό και 
επισκευές 
εξοπλισμού,  

• ή να καταγράφει 
ιστορικό 
στοιχείων 



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
1. Καθορισμός στόχων 
2. Καταγραφή & ψηφιοποίηση υπάρχουσας κατάστασης 
3. Σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών  
4. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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Φάση Υλοποίησης  
Ανάθεση της υλοποίησης στους κατάλληλους  προμηθευτές – 
κατασκευαστές. 

Φάση Λειτουργίας  
 



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
1. Καθορισμός στόχων 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• H προβλεπόμενη πάγια & προληπτική συντήρηση που προέρχεται από 
τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και τα υφιστάμενα θεσμικά 
πλαίσια.  

• Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας  (σε συνεχή βάση) σε 
περιστατικά βλαβών και έκτακτων περιστατικών ή  καταστάσεων. 

• Παρεμβάσεις, μικρής ή μεγάλης έκτασης, που βελτιώνουν και 
αναβαθμίζουν την υποδομή σύμφωνα και με τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας.  
 

  



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
... συνέχεια 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• Η κεντρική παρακολούθηση – διαχείριση (monitoring and management) 
της όλης υποδομής, ανάλογα με την κατηγορία της, με τη βοήθεια 
αισθητήρων, καμερών ή με ολοκληρωμένες πλατφόρμες ΙοΤ, π.χ. 
παρακολούθηση κυκλοφοριακού φόρτου οδικού άξονα και 
παρεμβάσεις διαχείρισης εξ αποστάσεως για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων.  

• Η συνεχής καταγραφή σε ένα ενιαίο ψηφιακό μητρώο όλων των 
ανωτέρω στοιχείων της υποδομής που θα αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο και τον  πυρήνα του smart management. 



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
... συνέχεια 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• Καταγραφή δαπανών και στατιστικά στοιχεία στην φάση λειτουργίας  
για οποιαδήποτε ενέργεια.   

• Η τήρηση οικονομικών στοιχείων είναι καθοριστική για την σωστή 
διαχείριση και την ορθότερη λήψη αποφάσεων. 



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
2. Καταγραφή & ψηφιοποίηση υπάρχουσας κατάστασης 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• Συλλογή και ταξινόμηση υπάρχοντος ψηφιακού υλικού. Ψηφιοποίηση 
υπαρχόντων έντυπων σχεδίων υποδομής  σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. 
σε dwg).  

• Δημιουργία βάσεων δεδομένων με τεχνικά στοιχεία ανά υποδομή. 



 Προκαταρκτική Φάση Καταγραφής & Μελετών (οδικός χάρτης) 
3. Σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών 

«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• Η σύνταξη μελετών θα πρέπει να συνδυάζει τα κριτήρια καθορισμού 
στόχων  και τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία (σχέδια, μελέτες).  

• Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση εξαρτάται από 
τον κύριο του έργου, το είδος του, την χωροταξική του κατανομή κλπ. 
Π.χ. οι οδικές γέφυρες θα αντιμετωπιστούν συνολικά στην επικράτεια, 
ανά οδικό άξονα (π.χ. Εγνατία), ανά γεωγραφική περιφέρεια, ή 
ατομικά λόγω ιδιαιτεροτήτων (Ρίο – Αντίρριο). 
 

  

4. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση 



Φάση Υλοποίησης 
«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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Η παραγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ανάλυση, η διαχείριση 
έργου από άκρο σε άκρο και η επιχειρησιακή αριστεία αποτελούν το 
κλειδί για την επιτυχή υιοθέτηση της τεχνολογίας της έξυπνης διαχείρισης. 
Επομένως, είναι σημαντικό να ικανοποιούνται από τους υποψήφιους 
προμηθευτές – κατασκευαστές κάποια βασικά κριτήρια όπως:  

• Διαθέτει ο προμηθευτής – κατασκευαστής το σωστό συνδυασμό 
αναλύσεων και δυνατοτήτων ολοκλήρωσης τεχνολογίας;  

• Μπορεί ο προμηθευτής – κατασκευαστής να ενσωματώσει 
αποτελεσματικά αρκετά υπάρχοντα συστήματα και να προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση όλων των κατηγοριών της 
«έξυπνης υποδομής»; 



Φάση Υλοποίησης 
«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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• Μπορεί ο προμηθευτής – κατασκευαστής να ενσωματώσει υπάρχοντες 
προμηθευτές,  πωλητές με πολλές άδειες συστημάτων και ελέγχους 
πρόσβασης; 

• Μπορεί ο προμηθευτής – κατασκευαστής να κλιμακώσει τη νέα 
τεχνολογία χωρίς να διαταράξει τις συνήθεις λειτουργίες διαχείρισης 
των υποδομών;  

Είναι σημαντικό να επιλεγεί προμηθευτής – κατασκευαστής,  ο οποίος να 
μπορεί όχι μόνο να ενσωματώσει υπάρχοντα συστήματα αλλά και να 
εξασφαλίσει τη συνεχή βελτιστοποίηση της υποδομής και την 
επεκτασιμότητα της μέσω ισχυρών δεξιοτήτων διαχείρισης του 
προγράμματος. 

 



Φάση Λειτουργίας 
«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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Στη σημαντικότερη και πιο πολύχρονη φάση της ζωής μιας υποδομής,  για 
την αναμενόμενη απόδοση και την όποια απόσβεση σε οικονομικό 
επίπεδο αλλά και παροχής υπηρεσιών που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής 
των πολιτών, πρέπει ληφθούν υπ’ όψη συγκεκριμένα κριτήρια  όπως:  
• Η υποδομή πρέπει να ενταχθεί «ψηφιακά» στο αντίστοιχο «Εθνικό 

Μητρώο Υποδομών», θα περιέχει προφανώς μοναδικό κωδικό, βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά, χρονοδιαγράμματα πάγιων & προληπτικών 
συντηρήσεων,  συνδέσμους (links) του φορέα προς τον φορέα 
διαχείρισης είτε είναι αρμόδιο τμήμα Περιφέρειας ή  Δήμου  είτε 
ιδιώτης. 



Φάση Λειτουργίας 
«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Φάσεις 
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 • Ο φορέας διαχείρισης που θα έχει και την πλήρη ευθύνη λειτουργίας 
της υποδομής , θα έχει τα ανωτέρω και επιπλέον: 
- Τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών και οδηγίες χρήσης για τις 

διάφορες εγκαταστάσεις της υποδομής. 
- Τα απαιτούμενα σχέδια προσαρμοσμένα στη φάση λειτουργίας 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΒΙΜ. 
  - Eξειδικευμένες πληροφοριακές εφαρμογές για καταγραφή 
προμηθειών υλικών και ανταλακτικών, εργασιών συντήρησης-
αποκατάστασης λειτουργίας, αναβάθμισης κλπ. 

- Οικονομικά & στατιστικά στοιχεία, εργαλεία μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού, τυποποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών κλπ. 



Η νέα τεχνολογία συμβάλλει 
στη διαχείριση της 
καταπόνησης των 
κατασκευών, τόσο από 
μελλοντική αύξηση της 
κυκλοφοριακής ζήτησης, 
όσο και από τις 
κλιματολογικές αλλαγές, 
που αποτελούν πρωταρχικές 
αιτίες αύξησης των φορτίων 
στις κατασκευές.  
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«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Εφαρμογές 



Τα στάδια της «έξυπνης» διαχείρισης σε υπάρχουσα γέφυρα είναι:  
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«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Εφαρμογές 
 Παρακολούθηση Γεφυρών μέσω δικτύου ασύρματων αισθητήρων  

1. Πλήρης εκτίμηση της κατάστασης 
της υφιστάμενης γέφυρας μέσω 
δικτύου ασύρματων αισθητήρων 
εγκατεστημένων σε αυτή.  
2. Εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερομένων για τον 
προσδιορισμό του σκοπού και των 
επιθυμούμενων χαρακτηριστικών 
ενός βελτιωμένου συστήματος 
συντήρησης. 
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«Έξυπνη» διαχείριση σε υπάρχουσες υποδομές - Εφαρμογές 
 Παρακολούθηση Γεφυρών μέσω δικτύου ασύρματων αισθητήρων  

3. Διερεύνηση αποτελεσματικών 
μεθόδων για τη συλλογή, ανάλυση,  
ολοκλήρωση και αξιολόγηση 
δεδομένων για την υποστήριξη της 
συντήρησης και της δομικής 
ασφάλειας της γέφυρας.  
Με τον τρόπο αυτό το σύστημα 
παρακολούθησης μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 
ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας 
της υφιστάμενης γέφυρας. 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 «ΓΕΩΠΥΛΗ» - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε. (ΕΟΑΕ) διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) 

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελείται από δύο WebGIS υποσυστήματα: 
Το 1ο Υποσύστημα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και απεικονίζει γεωγραφικά 
την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες, ενταγμένους στο ευρύτερο οδικό 
δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας.  
Διαθέτει κατάλληλα γεωμορφολογικά υπό-
βαθρα ανάλογα με την κλίμακα απεικόνισης, 
με δυνατότητες εύρεσης διαδρομών μέσω 
ενός χρηστικού και λειτουργικού περιβάλ-
λοντος. 
Στο υποσύστημα αυτό εντάσσονται πληρο-
φορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη του 
αυτοκινητοδρόμου όπως διόδια, ΣΕΑ, ΧΣΑ, 
θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.  
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 «ΓΕΩΠΥΛΗ» - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε. (ΕΟΑΕ) διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) 

Το 2ο Υποσύστημα είναι η επέκταση του 1ου Υποσυστήματος και απεικονίζει τη 
Γεωγραφική Βάση Δεδομένων των μητρώων της Εγνατίας οδού πάνω σε 

Οι χρήστες του 2ου υποσυστήματος 
είναι το τεχνικό προσωπικό της ΕΟΑΕ 
αλλά και το προσωπικό των τεχνικών 
υπηρεσιών των Δημοσίων Φορέων 
όπως του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
οι Περιφέρειες κλπ. 

τρισδιάστατες πανοραμικές εικόνες 
υψηλής ακρίβειας με αναλυτικές περι-
γραφικές πληροφορίες και παρουσίαση 
σχεδίων. 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Έξυπνα Εργαλεία 
Λειτουργίας Δικτύων & 
Διαχείρισης Κρίσεων 

Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών για το 
Δίκτυο Αγωγών 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Έξυπνα Εργαλεία 
Λειτουργίας Δικτύων & 
Διαχείρισης Κρίσεων 

Υποσύστημα Συλλογής 
Δεδομένων & Ελέγχου 
(δεξαμενές & αντλίες):  
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Έξυπνα Εργαλεία 
Λειτουργίας Δικτύων & 
Διαχείρισης Κρίσεων 

Καταγραφή & Διαχείριση  
Βλαβών από το 
υποσύστημα “call center”:  
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Έξυπνα Εργαλεία 
Λειτουργίας Δικτύων & 
Διαχείρισης Κρίσεων 

Υποσύστημα συλλογής 
δεδομένων καταγραφών 
επεμβάσεων από τεχνικά 
συνεργεία:  
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Έξυπνα Εργαλεία 
Λειτουργίας Δικτύων & 
Διαχείρισης Κρίσεων 

Δομή του Συστήματος 
Γεωγραφικών 
Πληροφοριών:  



42 

«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
(SHM) ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟY – 
ΑΝΤΙΡΙΟY 

Γενικό Σχηματικό 
Διάγραμμα του SHM 
LEVEL 1: Sensors 

LEVEL 2: Power supply & signal 
transfer 
LEVEL 3: Digitalization, acquisition 
& signal processing 
LEVEL 4: Communication 
network, data management 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (SHM) ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟY – ΑΝΤΙΡΙΟY 

Κατανομή 
Αισθητήρων 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (SHM) ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟY – ΑΝΤΙΡΙΟY 

Καταγραφή & Ανάλυση  Συμβάντων Ανεμοφορτίων 
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«Έξυπνη» διαχείριση  σε υποδομές στην Ελλάδα 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (SHM) ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟY – ΑΝΤΙΡΙΟY 

Καταγραφή & Ανάλυση  Σεισμικών  Συμβάντων 



Συμπεράσματα  & Προτάσεις 
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1. Ανάγκη  δημιουργίας   Εθνικού Μητρώου Υποδομών 

2.    Επέκταση και  ανάπτυξη υπαρχόντων  Ειδικών Μητρώων  Υποδομών  
που να καλύπτει  όλες τις κατηγορίες  (οδικοί  άξονες,  γέφυρες,  λιμένες,  
δημ. κτήρια κλπ) 

3.  Διασύνδεση όλων   εφαρμογών  διαχείρισης υποδομών  (υπαρχόντων 
και νέων)  με το Εθνικό και τα  Ειδικά Μητρώα  

4.  Διαρκής ενημέρωση οικονομικών & στατιστικών στοιχείων που 
αφορούν  τη λειτουργία των υποδομών 



Συμπεράσματα  & Προτάσεις 
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5.  Εξασφάλιση χρηματοδότησης  από  εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για 
την υλοποίηση  όλων  των ανωτέρω  

6.   Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καθιστούν  υποχρεωτική τη δημιουργία, 
ενημέρωση & ανάπτυξη  μητρώων  υποδομών 

... συνέχεια 



Ενδεικτική   βιβλιογραφία 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 
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