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Χρησιμοποιώντας όσα μέσα έχεις…



Στόχοι της εργασίας

 να αναλύσει τις δυνατότητες χρήσης των κοινωνικών μέσων στη διαχείριση 

φυσικών καταστροφών και να προτείνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

οργάνωση επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων σε 

συμβάντα

 να βελτιώσουν τα συστήματα επικοινωνίας με την χρήση των social media, 

αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ικανότητα προετοιμασίας, ανταπόκρισης και 

ανάκτησης σε συμβάντα  που απειλούν τους ανθρώπους και υποδομές

 Η Ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών. 

 Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους πρώτους ανταποκριτές 

και τις κυβερνητικές υπηρεσίες πριν και κατά τη διάρκεια καταστροφών











• Επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους - Τα κύρια εργαλεία που
χρησιμοποιούνται είναι (Twitter, Facebook, Messenger, Whats’up, Viber)

• Ενημερώσεις Κατάστασης - Οι γείτονες και οι κοινότητες μοιράζονται
κρίσιμες πληροφορίες μεταξύ τους, όπως π.χ. διακοπή ρεύματος, διακοπή
ρεύματος, πυρκαγιές, ατυχήματα και άλλες σχετικές ζημίες.

• Κατάσταση / Συμπληρωματική Ευαισθητοποίηση - σε ορισμένες
περιπτώσεις οι πολίτες βασίζονται όλο και λιγότερο στην επικοινωνία των
αρχών, ειδικά μέσω παραδοσιακών καναλιών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
τηλέφωνο).

• Βοήθεια πρόσβασης στις υπηρεσίες - Οι πολίτες χρησιμοποιουν 
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για να παρέχουν ο ένας στον άλλο
πληροφόριση 



Η στρατηγική κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης (Social Media) και η προσαρμογή τους
σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να 
αποτελεί μέρος του σχεδιασμού ετοιμότητας.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν έναν γρήγορο 

τρόπο για την αναφορά των επιπτώσεων των καταστροφών



Η στρατηγική του #hashtag







1. Κατά τη διάρκεια των βομβιστικών επιθέσεων του
μαραθωνίου της Βοστόνης, η αστυνομία της Βοστόνης
έκανε καταπληκτική χρήση των hashtags. Είχαν ξεκάθαρα 
ένα στρατηγικό σχέδιο hashtag και χρησιμοποίησαν τα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για προειδοποιήσεις
πολυμέσων, συνέδρια ειδήσεων, καθώς και αιτήματα 
πληροφοριών από την κοινότητα της Βοστόνης .

2. Μετά από τις βομβιστικές επιθέσεις στο Μαραθώνιο της
Βοστόνης, το ένα τέταρτο των Αμερικανών φέρεται να είδε
για πληροφορίες πληροφορίες στο Facebook, στο Twitter 
και σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, 
σύμφωνα με το The Research Pew Research Center. Οι
τόποι αποτέλεσαν επίσης ένα βασικό κομμάτι του κύκλου
ενημέρωσης. 

Η Google επίσης προσάρμοσε την μηχανή της σε Person 
Finder από προηγούμενη χρήση με φυσικές καταστροφές.

http://www.people-press.org/files/2013/04/4-23-13-3.png




Η στρατηγική του hashtag 

#cppamth και των instant 

messenger

στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης























Κατά τη διάρκεια των τυφώνων που έχουν πληγεί από τις ΗΠΑ 
η χρήση της εφαρμογής Zello (δωρεάν εφαρμογή push-to-talk) 
έχει αυξηθεί στη δημοτικότητα μεταξύ των φορέων έκτακτης
ανάγκης μετά τον αριθμό των τυφώνων που έχουν χτυπήσει τις
ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. 

Καθώς ο τυφώνας Florence χτύπησε τις Καρολίνες , 
δημιουργήθηκαν διάφορα κανάλια έκτακτης ανάγκης στο Zello
για να επιτραπεί στους ανθρώπους να ζητήσουν βοήθεια. 

Ένα από τα κανάλια λειτουργεί από το Πολεμικό Ναυτικό Cajun, 
μια ομάδα πολιτών διασώστες που συχνά ταξιδεύουν σε
καταστροφικές περιοχές για να βοηθήσουν στην εκτέλεση
πράξεων διάσωσης και ανάκτησης.



To Zello ειναι ενα χρήσιμο εργαλείο και είναι αξιόπιστο εφόσον λειτουργεί 

το δίκτυο δεδομένων

Εάν δεν υπάρχει WiFi και δεν υπάρχει υπηρεσία δεδομένων κινητής 

τηλεφωνίας, οι εφαρμογές επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του 

Zello) δεν θα λειτουργήσουν. 

ιστορικά, τα δίκτυα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας έχουν συχνά 

παραμείνει τουλάχιστον μερικώς λειτουργικά, ακόμη και μετά από 

σοβαρή καταστροφή. Οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν 

μπαταρία ή γεννήτρια εφεδρικής ισχύος, η οποία τους επιτρέπει να 

παραμείνουν σε απευθείας σύνδεση για τουλάχιστον 2 ώρες, ακόμη και 

μετά την απώλεια ισχύος πλέγματος. Επίσης, ο Zello εργάζεται σε δίκτυα 

δεδομένων χαμηλού βαθμού 2G και 3G



Το zello λειτουργεί μέσω δικτύων WiFi, 2G, 3G, LTE και 4G. Οι 

εφαρμογές μηνυμάτων κειμένου και το Zello χρησιμοποιούν 

ένα κλάσμα του εύρους ζώνης των τηλεφωνικών κλήσεων 

και συχνά λειτουργούν όταν οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν 

μπορούν να περάσουν. τα δίκτυα 2G/3G και 4G, ακόμη και 

από τον ίδιο χειριστή, μπορούν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικό εξοπλισμό. Έτσι, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε 

όταν χρησιμοποιείτε 4G, δοκιμάστε να αλλάξετε σε 2G ή 3G, 

και μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί.

Μετά από μια καταστροφή, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

συνήθως θα υπερφορτωθούν με τηλεφωνικές κλήσεις, 

οπότε μην κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, εκτός αν έχετε 

επείγουσα ανάγκη και χρειαστεί να καλέσετε το 911 (112). 

Αυτό δεν θα επιτρέψει μόνο επείγουσες κλήσεις για να 

περάσουν καλύτερα, αλλά θα επεκτείνει επίσης τη διάρκεια 

ζωής των κινητών πύργους που λειτουργούν με εφεδρική 

ισχύ.



• Το Zello είναι κατάλληλο για ομαδικές 

επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο. 

• Σε αντίθεση με τα μηνύματα, μπορεί να είναι 

πιο προσιτή σε ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά



IOT, BOT & SOCIAL MEDIA στην διαχείριση των καταστροφών









Συνδυασμός ΙΟΤ, BOT 

και

Social Media
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