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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η βάση δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ αποτελεί ερευνητική και εκπαιδευτική 
δραστηριότητα του ΕΜΠ, µε σκοπό την συλλογή, οργάνωση και διάθεση 
τεκµηριωµένης πληροφορίας για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Τα 
δεδοµένα της βάσης αφορούν στα αξιόλογα στοιχεία των φυσικών 
οικοσυστηµάτων και τοπίων. Κύριος στόχος είναι η κατάλληλη αξιοποίηση 
της πληροφορίας ώστε να επιτυγχάνεται γεφύρωση των αντιθέσεων µεταξύ 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών αναγκών. Απευθύνεται κυρίως σε 
επιστήµονες που εκπονούν µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε 
υπευθύνους περιβαλλοντικών φορέων, σε λειτουργούς όλων των βαθµίδων 
εκπαίδευσης και σε φυσιολάτρες. Χρησιµοποιείται ευρέως µέσω του 
διαδικτύου, αλλά αποτελεί και µια σηµαντική κυψέλη εκπόνησης 
εκπαιδευτικών εργασιών στο ΕΜΠ.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βάση δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ είναι ένα πολυετές ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο συνδέεται µε εφαρµογές σχετικές µε την 
βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Στόχος είναι η οργάνωση της 
περιβαλλοντικής πληροφορίας και η διάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο, 
ειδικότερα σε επιστήµονες που εκπονούν µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε περιβαλλοντικούς υπευθύνους φορέων, σε λειτουργούς 
όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και σε φυσιολάτρες. Τα δεδοµένα της 
βάσης αφορούν στα αξιόλογα στοιχεία της ελληνικής φύσης και του τοπίου. 
Ο πλούτος της ελληνικής φύσης εκδηλώνεται µε την ύπαρξη µεγάλης 
ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας, βιοτόπων και φυσικών τοπίων. Ο 
ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται επιπλέον από εξαιρετικά πολιτιστικά 
στοιχεία, που µαζί µε τα φυσικά και βιολογικά στοιχεία, συνθέτουν την 
έννοια του αξιόλογου τοπίου. Μεγάλος αριθµός περιβαλλοντικά 
ευαίσθητων βιοτόπων και τοπίων απειλούνται µε υποβάθµιση, εξ αιτίας 
ανθρωπογενών πιέσεων. Απαραίτητο εργαλείο για την προστασία τους είναι 



η αξιοποίηση της διαθέσιµης πληροφορίας µέσω αξιόπιστων βάσεων 
δεδοµένων. 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο όρος φιλότης χρησιµοποιήθηκε από τον αρχαίο φιλόσοφο Εµπεδοκλή για 
να περιγράψει την ενοποιητική δύναµη της φύσης. Το διεπιστηµονικό 
πρόγραµµα «Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση», στο οποίο 
στηρίχτηκε η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ, εκπονείται στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το 1990 µέχρι σήµερα και έχει στηριχτεί 
σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες:  

• Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «CORINE-Biotopes» (CEC 1991), µε 
επιστηµονικούς συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1986-1996)  

• Ερευνητικό πρόγραµµα E.M.Π. «Creation of a Data Bank for the 
National Environment of Greece», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος MEDSPA (1990-1994) 

• Πρόγραµµα βιοτόπων NATURA 2000 του Ελληνικού Κέντρου 
Βιοτόπων Υγροτόπων και του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Ερευνητικό πρόγραµµα E.M.Π. «Οριοθέτηση και Καθορισµός 
Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους», στο 
πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ/ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999). 

Καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων έπαιξαν 10 
διπλωµατικές εργασίες φοιτητών που εκπονήθηκαν στο Ε.Μ.Π. 

• Γιλαντζή Ι. (2007). «Βελτίωση και συµπλήρωση της βάσης 
δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ  για τα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους». 

• Ζακυνθινός Ε., (2002). Αξιολόγηση προσεγγίσεων του ελληνικού 
φυσικού περιβάλλοντος και ο ρόλος της βάσης δεδοµένων για την 
ελληνική φύση "ΦΙΛΟΤΗΣ" 

• Μάτση Α. και Μερτσιώτη Ε. (2000). «Αξιοποίηση της βάσης 
δεδοµένων φυσικού περιβάλλοντος ΦΙΛΟΤΗΣ για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ενηµέρωση µέσω του διαδικτύου». 

• Αρχοντή Ε. και Κατσίβας Σ. (1998). «Γεωγραφική σύγκριση 
δικτύων βιοτόπων Corine και Natura 2000 µε βάση χαρτογραφήσεις 
σε κλίµακα 1:100.000». 

• Ντούρος Ι. (1996). «Σχεδίαση και ανάπτυξη µιας γεωγραφικής 
βάσης δεδοµένων για την καταγραφή των βιοτόπων και των Τοπίων 
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους της Ελλάδας». 

• Μαγείρου Γ. (1996). «Επιλογή, οριοθέτηση, ψηφιοποίηση ορίων, 
συµπλήρωση και διόρθωση στοιχείων των σηµαντικών βιοτόπων της 
χώρας σε κλίµακα 1:50.000». 

• Ταζάρτες Ν. (1995). «Εντοπισµός και οριοθέτηση των Τοπίων 
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους στην ελληνική επικράτεια». 



• Κανδηλάκη Λ. (1995). «Επιλογή και χαρτογράφηση των 
δευτερεύουσας σηµασίας βιοτόπων της Ελλάδας». 

• Καραντζένης ∆. και Κοκκινόπουλος Θ. (1994). «Ψηφιακή 
χαρτογράφηση των περιµέτρων των σηµαντικών βιοτόπων της 
χώρας». 

• Σιφναίος Ν. και Κυρίου Χ. (1994). «Επαλήθευση στοιχείων και 
οριοθέτηση των σηµαντικών βιοτόπων της χώρας σε τοπογραφικούς 
χάρτες 1:50.000». 

Πέραν των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών που εκπόνησαν 
τις ανωτέρω διπλωµατικές εργασίες, η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων 
στηρίχτηκε κυρίως στην συµβολή των ερευνητών: Κ. Αναγνωστοπούλου 
(Βιολόγος), V. Auzet (Charge de Recherches C.N.R.S.), J. P. Cancela da 
Fonseca (Maitre de Recherches C.N.R.S.), N. Γεωργόπουλος (Αρχιτέκτων), 
Μ. Γκαίτλιχ (Βιολόγος), B. Hallmann (Βιολόγος-Ορνιθολόγος), Θ. Κάργας 
(Πληροφορικός), Π. Κοσµάκη (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.), Α. Κουκουβίνος 
(Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός), Ε. Κυρίτσης (Περιβαλλοντολόγος), 
Κ. Μισιακός (Φυσικός-Ορνιθολόγος), Ο. Μουτοπούλου (Χηµικός 
Μηχανικός), Γ. Ντούρος (∆ασολόγος), Α. Πατρικίου (Αρχιτέκτων), Γ. 
Σφήκας (Ερευνητής ελληνικής χλωρίδας-Ζωγράφος), ∆. Τσαντίλης 
(Φυσικός), Θ. Τσέλιου (Αρχιτέκτων), Γ. Τσούνης (Βιολόγος), Β. 
Χατζηρβασάνης (∆ασολόγος), Κ. Χατζηµπίρος (Επίκουρος Καθηγητής 
Ε.Μ.Π., επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος).  

Τα δεδοµένα της βάσης έχουν αντληθεί από ποικίλες βιβλιογραφικές 
πηγές, από ανέκδοτο υλικό των ερευνητών, καθώς και από σηµαντική 
έρευνα πεδίου. Έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικές παρουσιάσεις σε σειρά 
επιστηµονικών συνεδρίων (Χατζηµπίρος και Αραβαντινού 1993, Hadjibiros 
and Koukouvinos 1996, Χατζηµπίρος et al 1997, Κουκουβίνος et al 1999, 
Kyritsis et al 2001, Hadjibiros 2003). Στη σηµερινή της µορφή 
περιλαµβάνονται: 

• 449 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), µε συνολική 
έκταση 6270 τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 4,8% της χερσαίας έκτασης 
της χώρας  

• 430 ελληνικοί βιότοποι του ευρωπαϊκού προγράµµατος CORINE, µε 
συνολική έκταση 34395 τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 26,1% της 
χερσαίας έκτασης της χώρας 

• 294 ελληνικοί βιότοποι του καταλόγου NATURA 2000  
• 206 πρόσθετοι βιότοποι, σηµαντικοί για απειλούµενα είδη της 

ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, αλλά εκτός των καταλόγων 
CORINE και NATURA 2000, µε συνολική έκταση 4378 
τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 3,3% της χερσαίας έκτασης της χώρας  

• 5596 είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας (το σύνολο των 
ανώτερων φυτών)  



• Όλα τα είδη και υποείδη της ελληνικής σπονδυλωτής πανίδας, (138 
θηλαστικά, 480 πτηνά, 132 ερπετά, 15 αµφίβια, 128 ιχθύες του 
γλυκού νερού) και 438 είδη και υποείδη της ελληνικής 
εντοµοπανίδας (λεπιδόπτερα και ορθόπτερα)  

• Χάρτες µε τις περιµέτρους των ανωτέρω τόπων (βιότοποι και τοπία), 
ψηφιοποιηµένες σε κλίµακα 1:50000. 

Το σύστηµα που λειτουργεί σε προσωπικό Η/Υ αποτελείται από βάση 
δεδοµένων, σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας και εφαρµογή ∆ιαδικτύου. 
Η βάση δεδοµένων έχει αναπτυχθεί σε MS-Access και περιλαµβάνει ένα 
µεγάλο αριθµό βασικών και βοηθητικών πινάκων καθώς και εφαρµογές για 
τη εισαγωγή δεδοµένων και την υποβολή ερωτηµάτων. Το Σύστηµα 
Γεωγραφικής Πληροφορίας έχει αναπτυχθεί σε ESRI ArcView και 
περιλαµβάνει τα όρια των τόπων ψηφιοποιηµένα σε κλίµακα 1:50.000 στο 
σύστηµα ΕΓΣΑ 87 καθώς και εφαρµογές για παραγωγή ψηφιακών χαρτών. 
Στη γεωγραφική βάση αποθηκεύονται η περίµετρος το εµβαδόν και ο 
κωδικός κάθε τόπου. Με βάση τον κωδικό γίνεται η σύνδεση µε τη βάση 
δεδοµένων και είναι δυνατή η παραγωγή χαρτών µε τα αποτελέσµατα 
ερωτηµάτων.  

3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Η βάση δεδοµένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει είδη, 
τόπους ή βιοτόπους µε βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους ή ιδιότητα (όπως 
αξίες, απειλές, θέση), ή µε βάση συνδυασµό ιδιοτήτων και να τα 
αποµονώσει σε χάρτη. Παραδείγµατα αναζητήσεων φαίνονται στα σχήµατα 
1 και 2. 

 
Η εφαρµογή ∆ιαδικτύου αφορά στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

www.itia.ntua.gr/filotis µέσα από την οποία είναι δυνατή η πρόσβαση στο 
σύστηµα  και η πραγµατοποίηση ορισµένων λειτουργιών του. Η πρόσβαση 
στη βάση µέσω ∆ιαδικτύου είναι ελεύθερη από το 2003 και συναντά 
µεγάλη ανταπόκριση, φθάνοντας ήδη περίπου τις 27000 επισκέψεις 
χρηστών από 40 χώρες. 



 
Σχήµα 1: Αναζήτηση βιοτόπων αρκούδας (Ursus arctos) 

 
 

 
Σχήµα 2: Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ KAI ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η βάση δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για ερευνητικές 
δράσεις στον τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος, για την εκπόνηση 
περιβαλλοντικών, χωροταξικών ή αναπτυξιακών µελετών, για την 
προώθηση της προστασίας ευαίσθητων περιοχών, για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Η 
χρησιµότητα αυτή αναδεικνύεται µε την ευρεία χρήση της βάσης, παρ’ όλο 
που το µεγαλύτερο µέρος της πληροφορίας διατίθεται µόνο στην ελληνική 
γλώσσα.. Παρά τις ελλείψεις της, η ιστοσελίδα έχει δεχτεί µέχρι σήµερα 



πληθώρα επισκέψεων από εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δίκτυα, διεθνείς 
οργανισµούς, ενδιαφερόµενους επιστήµονες και άλλους πολίτες από όλο 
τον κόσµο, ενώ ο αριθµός των επισκεπτών αυξάνεται κατ’ έτος. 

Μια βάση δεδοµένων χρειάζεται περιοδική ενηµέρωση και βελτίωση για 
να παραµένει αξιόπιστη. Η βάση ΦΙΛΟΤΗΣ παρουσιάζει το µειονέκτηµα 
ότι µεγάλο µέρος της πληροφορίας δεν έχει ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια. 
Εκτός από την διόρθωση ορισµένων λαθών και την πληρέστερη 
συµπλήρωση των υπαρχόντων δεδοµένων, είναι αναγκαία η περιοδική 
αναθεώρηση των στοιχείων για τους βιοτόπους και τα ΤΙΦΚ. Επίσης, θα 
ήταν πολύ χρήσιµη η παράλληλη διάθεση όλων των στοιχείων της βάσης 
στην αγγλική γλώσσα, η προσθήκη φωτογραφιών όλων των τοπίων, 
βιοτόπων και βιολογικών ειδών κ.λπ. Πάντως, η ουσιαστική βελτίωση της 
βάσης προϋποθέτει χρηµατοδότηση, η οποία δεν υπάρχει τα τελευταία 7 
χρόνια. 
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