
ArcFUEL:

Γεωβάση χαρτών καύσιμης ύλης για τη 
Μεσόγειο για την ασφάλεια από δασικές 
πυρκαγιές



Φορείς υλοποίησης

▪ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE+ 
Περιβάλλον

Εταίροι: ▪ EPSILON International SA (Επικεφαλής 
Δικαιούχος)

▪ Association for the Development of Industrial 
Aerodynamics (ADAI)

▪ Algosystems SA

▪ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

▪ GMV SAU

▪ Epsilon Italia Srl. 

Χρηματοδότηση:



Σκοπός του ArcFuel:

• Παραγωγή μιας ολοκληρωμένης
και σύγχρονης μεθοδολογίας για
τη χαρτογράφηση της καύσιμης
ύλης στη Μεσόγειο.

• Διάθεση των προϊόντων μέσω
διαδικτυακής γεωβάσης, που
θα χρησιμοποιεί έτοιμα,
διαθέσιμα, ομογενοποιημένα
και διαλειτουργικά δεδομένα,
σύμφωνα με τις αρχές του
“INSPIRE”.



Επιμέρους 
στόχοι

Παραγωγή χαρτών 
καύσιμης ύλης για την 

Ελλάδα και την Πορτογαλία 
σε εθνικό επίπεδο, την 

Ισπανία και την Ιταλία (σε 
περιφερειακό επίπεδο).

Ανάπτυξη επιχειρησιακής 
μεθοδολογίας παραγωγής 

ψηφιακών χαρτών καύσιμης 
ύλης από ελεύθερα διαθέσιμα 

προϊόντα.

Ανάπτυξη δικτυακής πύλης 
γεωγραφικών δεδομένων για 
την παροχή χαρτών καύσιμης 

ύλης και μετεωρολογίας σε 
επίπεδο Μεσογείου σε έξι 

γλώσσες.



Παραγωγή εθνικών χαρτών 
καύσιμης ύλης
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❑ Χαμηλό κόστος.

❑ Δυνατότητα εφαρμογής σε όλη την Ευρώπη.

❑ Έμφαση στα Μεσογειακά οικοσυστήματα.

❑ Μέση χωρική ανάλυση (~50μ).

❑ Συμβατά αποτελέσματα με υπάρχουσες εφαρμογές

και λογισμικά (π.χ. FUELMAP).

Μεθοδολογία χαρτογράφησης καύσιμης ύλης
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Κατηγορίες ταξινόμησης1



1 Χάρτης τύπων καύσιμης ύλης (Ταξιάρχης)



Ανάπτυξη επιχειρησιακής μεθοδολογίας 
παραγωγής ψηφιακών χαρτών καύσιμης ύλης 

από ελεύθερα διαθέσιμα προϊόντα
2



Ολοκληρωμένη μεθοδολογία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης2



Τελικοί χάρτες τύπων καύσιμης ύλης ArcFUEL2



Τελικοί χάρτες τύπων καύσιμης ύλης ArcFUEL2



Ανάπτυξη δικτυακής πύλης γεωγραφικών 
δεδομένων για την παροχή χαρτών καύσιμης 

ύλης και μετεωρολογίας σε επίπεδο Μεσογείου σε 
έξι γλώσσες.
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Δικτυακή πύλη γεωγραφικών δεδομένων3

✓ Κατά τη διάρκεια του έργου, η γεωβάση ήταν ελεύθερα 

διαθέσιμη στους δικαιούχους.

✓ Στη συνέχεια, έγινε διαθέσιμη μέσω μίας συμβολικής αμοιβής 

έως το 2020.



Βράβευση ArcFUEL

❖ Βράβευση του προγράμματος ArcFUEL
στο ετήσιο συνέδριο για την
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
“Green Week” (2015).

❖ Βραβείο “Best LIFE ENVIRONMENT
project”.



Συνέχεια ArcFUEL

❖ Συνέχεια του ArcFUEL μέσω του προγράμματος
«Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών –
ΕΠαΔαΠ» το οποίο:

• χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο &

• υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Δασικής
Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (ΑΠΘ) και
το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-
BEC).



Συνέχεια ArcFUEL

❖ Βελτίωση μεθοδολογίας ArcFUEL:

✓ Σύγχρονη μεθοδολογία χαρτογράφησης βασισμένη
κυρίως στη χρήση δορυφορικών εικόνων.

✓ Αύξηση χωρικής ανάλυσης από 50 μ. στα 30 μ.

✓ Ευκολία ανανέωσης του χάρτη.

✓ Δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας σε περιοχές
όπου υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα.



Χάρτης τύπων καύσιμης ύλης ΕΠαΔαΠ

❖ Ο χάρτης τύπων καύσιμης ύλης του ΕΠαΔαΠ
έχει παραδοθεί στη Δασική Υπηρεσία για
επιχειρησιακή χρήση.

❖ Απαραίτητη είναι η τακτική ανανέωσή του.



Ευχαριστώ!


