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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα αναφερθούµε στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
θα εστιάσουµε, συγκεκριµένα, σε έναν διαφορετικό τοµέα όπου έχει εφαρµογή - στην 
εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας. Με αυτό τον τρόπο θα 
προσπαθήσουµε να δώσουµε µια άλλη διάσταση στην επικρατούσα άποψη ότι η 
εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που θέλουν να 
µειώσουν το κόστος τους και να επιτύχουν κερδοφορία. Θα προσπαθήσουµε, δηλαδή, 
να δείξουµε τη σηµαντικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, καταστροφής και γενικότερα σε περιπτώσεις όπου τίθεται το θέµα 
επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.  

Στην παρούσα εργασία µελετάται, επίσης, η συµβολή της τεχνολογίας που 
χρησιµοποιείται στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας µπορεί να προκύπτει από το τµήµα έρευνας 
και ανάπτυξης των επιχειρήσεων µε σκοπό να βελτιώσει τη λειτουργία της και να της 
προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Αποκτά, όµως 
µεγαλύτερη σηµασία όταν χρησιµοποιείται για να διευκολύνει και για να βοηθήσει 
τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν συνολικά οι διαδικασίες εφοδιαστικής 

αλυσίδας που ακολουθούνται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στην περίπτωση 

µιας καταστροφής και να παρουσιαστούν, επίσης συνολικά και οι διάφορες ψηφιακές 

τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται σε αυτές τις διαδικασίες. 

Αναδεικνύουµε την σπουδαιότητα της συµβολής των απλών πολιτών στην 

οικονοµική ενίσχυση αυτών των οργανώσεων, ακόµα και σε περίοδο ηρεµίας, ώστε 

να πραγµατοποιούνται επενδύσεις στην τεχνολογία που είναι απαραίτητες για την 

άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση τους. 

Συγκεκριµένα, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανθρωπιστική βοήθεια, τις 

οργανώσεις της καθώς και τις µεταξύ τους συνεργασίες. Στο τρίτο κεφάλαιο 

ασχολούµαστε µε την εφοδιαστική αλυσίδα  των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Συγκεκριµένα, µελετάµε τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη 

διαδικασία δράσης των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι 

δείκτες µέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εστιάζουµε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται στον τοµέα 

της ανθρωπιστικής βοήθειας.  Πιο συγκεκριµένα, µελετάµε τα συστήµατα 

πληροφορικής ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν και 

συγκρίνουµε πέντε ενδεικτικά λογισµικά. Επιπρόσθετα, µελετάµε τις τεχνολογίες 

αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής 

βοήθειας, συστήµατα τηλεµατικής, καθώς και τις υποδοµές δικτύων που 

χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

Για την παραπάνω µελέτη πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

µελέτες διαφόρων video. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε και µελετούµε την ανθρωπιστική οργάνωση 

IFRC για τη δράση της. Στη συνέχεια, παραθέτουµε το λογισµικό Sahana και πώς 

αυτό χρησιµοποιήθηκε στο σεισµό της Αϊτής το 2010. Η µελέτη και των δύο 

περιπτώσεων, της ανθρωπιστικής βοήθειας και του λογισµικού, παρουσιάζεται γιατί 

µόνο συνδυαστικά θα µπορούσε να µελετηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής 

βοήθειας και η τεχνολογία που χρησιµοποιείται σε αυτήν. 



7 

 

Μέσα από τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων µπορεί κάποιος να καταλάβει τη 

σηµασία της συµβολής των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογικών 

εργαλείων που θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στις διαδικασίες ανθρωπιστικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, που πραγµατοποιούνται σε ένα συνεχώς ευµετάβλητο 

περιβάλλον. 
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2. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Με τον όρο ανθρωπιστική βοήθεια αναφερόµαστε στη βοήθεια που παρέχεται στους 

ανθρώπους µια περιοχής ή ενός κράτους που έχουν πληγεί από κάποιου είδους 

καταστροφή όταν το ίδιο το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση από µόνοι τους δεν 

µπορούν να βοηθήσουν στην ανάκαµψη του πληθυσµού (Nagurney, 2012). 

Υπάρχουν 2 κριτήρια, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον πρέπει να συντρέχει, ώστε µια 

περίπτωση να κριθεί ότι χρειάζεται άµεση ανθρωπιστική βοήθεια και αυτά είναι 

(Nagurney, 2012): 

1. Να έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 10 άτοµα ή  

2. Να έχουν επηρεαστεί πάνω από 100 άτοµα 

Ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται στις εξής 5 περιπτώσεις (VUSSC team) : 

Περίπτωση Κινδύνου: η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός είτε φυσικό είτε 

ανθρώπινο, το οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ένας κίνδυνος µπορεί να 

µετατραπεί σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αυτή µε τη σειρά της σε 

καταστροφή, όταν υπερβεί τα όρια ελέγχου του πληθυσµού (Johnson, 2000).  

Περίπτωση Εκτάκτου Ανάγκης: είναι µια κατάσταση που έχει προκληθεί από ένα 

πραγµατικό ή προκείµενο συµβάν ενός γεγονότος και απαιτεί άµεση προσοχή. Είναι 

πολύ σηµαντικό το να δοθεί µεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί µπορεί 

να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες και να εξελιχθεί σε κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης. Σκοπός είναι να ελαττωθούν αυτές οι συνέπειες, τόσο σε αριθµό, όσο και σε 

ένταση (Johnson, 2000). 

Περίπτωση Καταστροφής: είναι ένα γεγονός που µπορεί να προκληθεί, είτε από τη 

φύση, είτε από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης µπορεί να 

καταλήξει σε καταστροφή αν προκαλέσει έντονες αρνητικές συνέπειες στους 

ανθρώπους, στα αγαθά, στις υπηρεσίες και/ ή στο περιβάλλον, ξεπερνώντας την 

ικανότητα ανταπόκρισης των περιοχών που έχουν προσβληθεί από αυτά (Clark & 

Culkin, 2007 και DaCosta et al, 2012 και Johnson, 2000). 

Περίπτωση Ρίσκου: είναι η πιθανότητα να υπάρξουν απώλειες ως αποτέλεσµα ενός 

αντίστροφου γεγονότος, δεδοµένου του κινδύνου και της ευπάθειας (Johnson, 2000). 



9 

 

Η περίπτωση του ρίσκου είναι, δηλαδή, το προϊόν κινδύνου και ευπάθειας, και µπορεί 

να οριστεί από τον παρακάτω τύπο. 

R = H * V 

όπου, 

R = ρίσκο 

V = ευπάθεια 

H = κίνδυνος 

Περίπτωση Ευπάθειας: είναι η περίπτωση όπου η δοµή, οι υπηρεσίες ή το 

περιβάλλον µιας περιοχής είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστούν αρκετά από τον 

αντίκτυπο της πρόκλησης κάποιου κινδύνου (Johnson, 2000).  

Οι περισσότερες καταστροφές έχουν πολλαπλές αιτίες και απαιτούν πολύπλοκες 

ενέργειες. Η άµεση ανταπόκριση αφορά την παροχή νερού, φαγητού, στέγης και 

ασφάλειας, επειδή συνήθως µια καταστροφή / κρίση έχει ως αποτέλεσµα τον έντονο 

ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή της περιουσίας τους και τη διάσπαση της 

κοινωνίας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την ανικανότητα των µηχανισµών της 

κοινωνίας να δράσει µετά την καταστροφή (Κίτσιος, 2009 και Russell, 2005). 

Μια κρίση δεν αφορά µόνο την απροσδόκητη καταστροφή που συνέβη, αλλά και την 

αργή επούλωση των περιβαλλοντολογικών, πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων, 

που θα βοηθήσουν στην ανάκαµψη της κοινωνίας (Chaliamalias, 2012 και Nagurney, 

2012). Ένα τέτοιο γεγονός µετατρέπεται σε καταστροφή όταν η κατάσταση γίνεται 

ασταθής και τεταµένη και πια ξεπερνάει τη δυνατότητα της κοινωνίας να το 

αντιµετωπίσει. Τότε η κατάσταση κρίνεται εκτάκτου ανάγκης και απαιτείται 

αποστολή βοήθειας. Με άλλα λόγια, καταστροφές συµβαίνουν όταν, λόγω ευπάθειας 

εκτίθενται οι κίνδυνοί τους  (Κίτσιος, 2009 και Russell, 2005). 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, µια καταστροφή µπορεί να είναι φυσική (natural 

disaster) ή να έχει προκληθεί από τους ανθρώπους (man-made disaster). Και τα δύο 

είδη καταστροφών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά καταστροφές 

αργής ορµητικής εκδήλωσης (slow onset disasters), όπως ένας λιµός ή µια ξηρασία, 

και η δεύτερη αφορά καταστροφές ξαφνικής ορµητικής εκδήλωσης (sudden onset 
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disasters), όπως ένα τσουνάµι ή ένας σεισµός. Υπάρχει, βέβαια, και ακόµα µία 

κατηγορία καταστροφών που είναι επαναλαµβανόµενες, όπως οι τυφώνες, αλλά 

αποτελούν µόνο το 3% των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και έτσι δεν 

υπολογίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία (Amin & Goldstein, 2008, Johnson, 2000, 

Κίτσιος, 2009 και Van Wassenhove, 2006). 

Το κατά πόσο «φυσική» είναι µια φυσική καταστροφή είναι ένα µεγάλο θέµα. Η 

φύση δεν προκαλεί καταστροφές, αλλά έτσι εκλαµβάνονται από τους ανθρώπους οι 

συνέπειες των παρεµβάσεων τους σε αυτήν. Για παράδειγµα, µια πληµµύρα µπορεί 

να θεωρείται, κοινώς, µια φυσική καταστροφή, η οποία όµως δεν θα συντελούταν εάν 

οι άνθρωποι δεν είχαν κόψει ή κάψει τα δάση που συγκρατούν τα νερά των 

βροχοπτώσεων. Άρα, ενώ η φύση αντιδρά µε τον δικό της τρόπο, η αρχική αιτία είναι 

ο ανθρώπινος παράγοντας (Russell, 2005). 

Σύµφωνα µε τον Rony Brauman, πρώην διευθυντή του οργανισµού «Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα» της Γαλλίας (1982-1994), το 97% των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής 

βοήθειας αφορούσε την παροχή βοήθειας σε καταστροφές που είχαν προκληθεί από 

ανθρώπους και αφορούσαν είτε καταστροφές ξαφνικής ορµητικής εκδήλωσης, όπως 

ένα τροµοκρατικό χτύπηµα, ή µια βίαιη αλλαγή καθεστώτος µιας χώρας, είτε 

καταστροφές αργής ορµητικής εκδήλωσης, όπως µια πολιτική κρίση, ή µια 

προσφυγική. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ, ότι οι πόλεµοι δεν συγκαταλέγονται στην 

κατηγορία των καταστροφών που προκαλούνται από τον άνθρωπο γιατί αποτελούν 

ξεχωριστή κατηγορία, λόγω του ότι οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας δεν 

εµπλέκονται µέχρι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες (Van Wassenhove, 2006). 

 

Πίνακας 1: ∆ιάκριση καταστροφών 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Φυσικές Ανθρώπινες 

Ξαφνικής εκδήλωσης 

Σεισµός 

Τυφώνας 

Ανεµοστρόβιλος 

Τροµοκρατική επίθεση 

Πραξικόπηµα 

∆ιαρροή χηµικών 

Αργής ορµητικής 

εκδήλωσης 

Φτώχεια 

Ξηρασία 

Λιµός 

Πολιτική κρίση 

Κρίση προσφύγων 

Πηγή: (Van Wassenhove, 2006). 
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Οι καταστροφές διαφέρουν ως προς την ποσότητα της ζηµιάς που προκλήθηκε και ως 

προς την ποιότητα των ιατρικών συνεπειών. Για παράδειγµα, ένας σεισµός µπορεί να 

προκαλέσει πολλούς τραυµατισµούς, ενώ µια πληµµύρα µπορεί να προκαλέσει 

θάνατο από πνιγµό, µολύνσεις, χηµικές διαρροές κτλ. (Amin & Goldstein, 2008 και 

Chaliamalias, 2012). 

Ο WHO (Π.Ο.Υ. - Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας), σε συνεργασία µε άλλες 

διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, δηµιούργησε µια λίστα µε 10 διαφορετικές 

κατηγορίες ανθρωπιστικών προµηθειών, η οποία εξυπηρετεί στη διαλογή και 

καταγραφή τους. Οι κατηγορίες είναι (Amin & Goldstein, 2008, Chaliamalias, 2012  

και Sandwell, 2011):  

1. Φάρµακα 

2. Νερό και περιβαλλοντολογική υγιεινή 

3. Υγειονοµικές προµήθειες 

4. Τρόφιµα 

5. Κατάλυµα /Ηλεκτρικό ρεύµα / Κατασκευαστικά 

6. Logistics / ∆ιοίκηση 

7. Προσωπικές ανάγκες / Εκπαίδευση 

8. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

9. Γεωργία / Κτηνοτροφία 

10.  Λοιπά 

Αυτά µε τη σειρά τους χωρίζονται σε υποκατηγορίες και µετά σε αντικείµενα. Η 

τελευταία κατηγορία αφορά φορτία που καταφτάνουν µε πράγµατα τα οποία είναι 

άχρηστα για την περίσταση ή έχουν λήξει. Κάθε πακέτο πρέπει να φέρει µια ετικέτα, 

η οποία περιγράφει το περιεχόµενό του και πληροφορίες σχετικά µε τον αποστολέα 

και τον παραλήπτη. Οι ετικέτες συνήθως είναι πράσινες για φάρµακα και ιατρικό 

εξοπλισµό, κόκκινες για τρόφιµα, µπλε για ρουχισµό και οικιακά είδη και κίτρινες για 

εργαλεία και εξοπλισµό. Όλες οι αναγκαίες προµήθειες προέρχονται είτε από την 

τοπική αγορά, είτε από εισαγωγές, είτε από δωρεές και χορηγίες ή ακόµα και από 

δάνεια (Chaliamalias, 2012). 
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2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Αυτοί που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια είναι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι οργανώσεις, των οποίων η σύσταση και οι 

διαδικασίες είναι παρόµοιες µε αυτές των επιχειρήσεων, µε τη µόνη διαφορά ότι δεν 

έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά την ανακούφιση των ανθρώπων από µια καταστροφή.  

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις διέπονται από τρεις αρχές, οι οποίες τις διαφοροποιούν 

από τις επιχειρήσεις. Προκειµένου κάποιος να καταλάβει τη λειτουργία τους θα 

πρέπει να γνωρίζει σε ποιες αρχές βασίζονται και αυτές είναι (Clark & Culkin 2007,  

OCHA, 2010 και Van Wassenhove, 2006): 

1. Ανθρωπιά (Humanity) : Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις βοηθούν οποιονδήποτε 

έχει ανάγκη, όπου και αν βρίσκεται. 

 

2. Ουδετερότητα (Neutrality) : Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν προσπαθούν να 

επηρεάσουν το αποτέλεσµα µιας διαµάχης µε την παρέµβασή τους. 

 

3. Αµεροληψία (Impartiality) : Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν προσπαθούν να 

ευνοήσουν µια οµάδα πληγέντων ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη βοήθειά τους 

εις βάρος µιας άλλης αντίστοιχης οµάδας πληγέντων. 

Το 2004 τέθηκε µια ακόµα αρχή, αυτή της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Operational 

independence), σύµφωνα µε την οποία η δράση των ανθρωπιστικών οργανώσεων θα 

πρέπει να είναι αυτόνοµη και να µην υποκινείται από  πολιτικούς, οικονοµικούς, 

στρατιωτικούς και άλλους παράγοντες που δρουν παράλληλα στην περιοχή της 

ανθρωπιστικής δράσης (OCHA, 2010). 

Αυτές οι αρχές οριοθετούν τον φυσικό και εικονικό χώρο στον οποίο οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να είναι ικανές να λειτουργήσουν, ώστε να 

µπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσµατικότερα. Επίσης, το γεγονός ότι 

οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών οργανώσεων µένουν πιστοί σε αυτές τις αρχές είναι 

κάτι που διαφοροποιεί τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας από τα αντίστοιχα του 

ιδιωτικού τοµέα. 
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Οι τρεις παραπάνω αρχές µπορούν να απεικονιστούν ως ένα δυναµικό και ελαστικό 

τριγωνικό σχήµα, όπως το παρακάτω (Van Wassenhove, 2006). 

 

Σχήµα 1 : Τριγωνική αναπαράσταση των τριών αρχών που διέπουν τις ανθρωπιστικές 
οργανώσεις (Van Wassenhove, 2006). 

 

Το «humanitarian space» που βλέπουµε ότι δηµιουργεί το τρίγωνο των τριών αρχών 

αντιπροσωπεύει τη ζώνη ηρεµίας, όπου οι πολίτες, χωρίς διαµάχες και προσφέροντας 

βοήθεια προστατεύονται από τα πυρά σε περιπτώσεις πολέµου και µπορούν να 

µετακινηθούν και να δράσουν ελεύθερα µέσα στη σκληρή πραγµατικότητα της 

καταστροφής. Οι γραµµές µεταξύ στρατιωτών και ανθρωπιστών είναι πολύ λεπτές 

και έχουν παραβιαστεί ορισµένες φορές. Ακόµα και στις µέρες µας, η ασφάλεια είναι 

το νούµερο ένα ζήτηµα. 

2.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, εκτός του ότι παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, επιτελούν και έργο σε περιόδους ηρεµίας. Λόγω του 

ότι είναι πάρα πολλές, θα µπορούσαν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (Κίτσιος, 2009): 

1. Οργανισµοί Ηνωµένων Εθνών (United Nations Agencies) 

2. Κυβερνητικές Οργανώσεις (Intergovernmental Agencies) 

3. Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) 

Η τελευταία κατηγορία – οι NGOs έχουν συνήθως, τοπικά παραρτήµατα σε πολλές 

χώρες και από αυτά προέρχεται η πρώτη ανταπόκριση στην καταστροφή (Nagurney, 
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2012). ∆ιαθέτουν διάφορα τµήµατα λειτουργίας, όπως επίσης και τµήµατα logistics, 

που εκτελούν διαφορετικές διαδικασίες, ανάλογα και µε τις ανάγκες που θα 

προκύψουν. Τα τµήµατα αυτά µπορεί να είναι τα εξής (Howden, 2009): 

• Προµήθειες 

• Αποθήκευση 

• ∆ιαχείριση στόλου 

• Μεταφορά (τόσο για προϊόντα όσο και για ανθρώπους) 

• ∆ιαχείριση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

• ∆ιαχείριση κατασκευής 

• Ασφάλεια 

• Τεχνολογία Πληροφορικής (IT) 

• Ράδιο - επικοινωνία 

Η δραστηριότητα των οργανώσεων όµως, είναι κάθε φορά διαφορετική και για αυτόν 

το λόγο τα τµήµατα αυτά πολλές φορές µπορεί να συγχωνεύονται ή να µην 

υφίστανται αφού οι διαδικασίες τους µπορεί να µην εκτελούνται από τη 

συγκεκριµένη οργάνωση, αλλά από άλλες πιο έµπειρες σε αυτό το τµήµα. 

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο µεγάλες και γνωστές ανθρωπιστικές οργανώσεις της 

κάθε κατηγορίας (PAHO & WHO, 2001). 

 

1. Οργανισµοί Ηνωµένων Εθνών (United Nations Agencies) 

� United Nations Development Program (UNDP) 

� United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

� World Food Program (WFP) 

� United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

� United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

� World Health Organization (WHO) 

 

2. Κυβερνητικές Οργανώσεις (Intergovernmental Agencies) 

� European Community Humanitarian Office (ECHO) 

� Organization of American States (OAS) 
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� Caribbean Disaster and Emergency Response Agency (CDERA) 

� Coordination Center for the Prevention of Natural Disasters in Central 

America (CEPREDENAC) 

3. Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) 

� The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC 

και CRS) 

� Médecins sans Frontières (MSF) 

� Doctors of the World 

� Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) 

� World Vision International 

� Caritas Internationalis 

� OXFAM 

� Action Against Hunger 

� The Salvation Army 

� Save the Children 

� International Red Cross Committee (ICRC) 

� Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies (VOICE) 

 

2.2 ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεργάζονται στενά και µε άλλες οντότητες, που τους 

βοηθούν σηµαντικά στο έργο τους. Μια πολύ σηµαντική οντότητα είναι οι 

κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση της χώρας που χρειάζεται βοήθεια είναι ο κυρίαρχος 

παίχτης, αφού διαθέτει τον έλεγχο των οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών και οι 

αποφάσεις της επηρεάζουν τη διαδικασία εφοδιαστικής αλυσίδας των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων. Η αλληλοβοήθεια από κυβέρνηση σε κυβέρνηση είναι η πιο σηµαντική 

µορφή βοήθειας, είτε περιλαµβάνει αποστολή ανθρώπινου δυναµικού, είτε αποστολή 

προµηθειών, είτε, ακόµα καλύτερα, και τα δύο (Chandraprakaikul, 2010 και PAHO & 

WHO, 2001).  

Από την άλλη µεριά υπάρχουν οι χορηγοί, οι οποίοι µπορεί να είναι είτε απλοί 

πολίτες, κυβερνήσεις άλλων χωρών ή/και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, και είναι 

αυτοί πάνω στους οποίους βασίζεται περισσότερο η εφοδιαστική αλυσίδα 
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ανθρωπιστικής βοήθειας. Η βοήθεια που παρέχουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις 

είναι είτε άυλη, µε τη µορφή χρηµατοδότησης, είτε υλική, µε τη µορφή προσφοράς 

αγαθών και προϊόντων που κρίνονται αναγκαία στην εκάστοτε περίσταση 

(Chandraprakaikul, 2010 και Van Wassenhove, 2006).  

Οι χορηγοί, προβαίνουν σε δωρεές µε βάση διαφορετικά κίνητρα, όπως προσωπικά 

κίνητρα, θρησκευτικά πιστεύω, την πολιτική τους ατζέντα  και την προβολή στα 

ΜΜΕ. Επίσης, προτιµούν τα χρήµατα που προσφέρουν να βοηθούν τους πληγέντες 

µιας καταστροφής, αφού αυτή έχει συµβεί και όχι για να γίνουν επενδύσεις πάνω σε 

τεχνικές και τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την ετοιµότητα των logistics (Sandwell, 

2011). 

Προκύπτουν πολλά και διάφορα προβλήµατα σε σχέση µε τους χορηγούς και τις 

ανάγκες που υπάρχουν. Για παράδειγµα, κάποιες καταστροφές δεν γίνονται ευρέως 

γνωστές ή αντιληπτές γιατί οι χορηγοί – προµηθευτές ίσως να µην έχουν κάποιο 

όφελος ως αντάλλαγµα για την προσφορά τους. Σε κάποιες άλλες καταστροφές που 

αποσπούν αρκετή δηµοσιότητα, οι προσφορές που δίνονται αν και σε µεγάλο αριθµό 

δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζουν στο είδος της καταστροφής. Κάτι τέτοιο 

ονοµάζεται «αυτόκλητες δωρεές» και µπορεί σε ποσοστό να φτάσουν και το 95% των 

συνολικών δωρεών. Όπως για παράδειγµα, αποστολή οδοντόκρεµας, ή λούτρινων 

παιχνιδιών στους πληγέντες από τσουνάµι. ∆ηµιουργείται έτσι µια δυσχέρεια, σε ένα 

ήδη δυσχερές κοµβικό σηµείο, όπως τα αεροδρόµια, τα λιµάνια κ.τ.λ. (IASC, 2010 

και Κίτσιος, 2009 και Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ τυπικά οι πληγέντες θεωρούνται οι πελάτες της 

ανθρωπιστικής οργάνωσης και οι χορηγοί θεωρούνται οι προµηθευτές, οι τελευταίοι, 

επειδή είναι η πηγή των επενδύσεων και η βοήθεια βασίζεται πάνω τους, θεωρούνται 

παράλληλα και οι βασικοί πελάτες των ανθρωπιστικών οργανώσεων (Rodman, 2004). 

Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µπορούν να παίξουν τρεις 

διαφορετικούς ρόλους. Ένας ρόλος είναι του δωρητή, προσφέροντας οικονοµικές 

εισφορές σε µετρητά. Άλλος ρόλος είναι η συγκέντρωση χρηµατοδότησης από τους 

υπαλλήλους, τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Τέλος, µπορούν να παίξουν τον 

ρόλο του χορηγού, παρέχοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους δωρεάν (δωρεά σε 

είδος) (Κίτσιος, 2009 και Van Wassenhove, 2006). 
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Είναι κατανοητό ότι, τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι οργανώσεις δεν είναι άνετοι µε 

το θέµα της χρηµατοδότησης, µε τη µορφή µιας προληπτικής πολιτικής ασφάλειας σε 

περίπτωση που προκύψει - αβέβαιο το πότε – ανάγκη. ∆υστυχώς, όµως, η ιστορία 

έχει δείξει ότι, το συνολικό κόστος της ανταπόκρισης θα µπορούσε να είναι 

µικρότερο αν δινόταν µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βάση στο στάδιο της ετοιµότητας 

(Sandwell, 2011 και Tatham & Petit, 2010). 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, η σχέση µεταξύ όλων των συµµετεχόντων 

είναι αµφίδροµη, τόσο στην επικοινωνία όσο και στη ροή των πληροφοριών, των 

προϊόντων και των δωρεών (Chandraprakaikul, 2010). 

 

 

Σχήµα 2 : Τυπική ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα (Chandraprakaikul, 2010) 

 

Η ανθρωπιστική δράση όλων, καλό θα ήταν να συντονίζεται από έναν από αυτούς 

τους συµµετέχοντες, ο οποίος µπορεί να γνωρίζει καλύτερα τη θεωρία και την πράξη 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι οι 

συµµετέχοντες πέρα από τους κοινούς στόχους, έχουν και τους «προσωπικούς» τους, 

όπως επίσης και διαφορετικό τρόπο και δοµές διοίκησης, κάτι που τους εµποδίζει, 

συνήθως, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους (Da Costa et al, 2012 και Jahre & 

Jensen, 2009). 
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2.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Μπορεί οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να πηγαίνουν να καταγράφουν τις ανάγκες που 

προκύπτουν από µια καταστροφή, αλλά δεν διαθέτουν τα µέσα και τις ικανότητες που 

διαθέτει ο ιδιωτικός τοµέας για να ανταποκριθούν άµεσα και ιδιαίτερα στις 

απρόβλεπτες ανάγκες. Για αυτό πολλές φορές δηµιουργείται το εξής πρόβληµα. Αντί 

ο κάθε οργανισµός να αναλάβει να στείλει µια συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων 

βοήθειας, στέλνουν όλοι τα ίδια προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, λόγω έλλειψης 

συνεργασίας, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών (Jahre & Jensen, 2009 και 

Sandwell, 2011). 

Σύµφωνα µε τον ΟΗΕ «Συνεργασία είναι η συστηµατική χρήση των µέσων πολιτικής 

για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας µε συνεκτικά και αποτελεσµατικά µέσα. 

Τέτοια µέσα περιλαµβάνουν: στρατηγικό σχεδιασµό, συλλογή δεδοµένων και διαχείριση 

πληροφοριών, κινητοποίηση πηγών και διασφάλιση ευθύνης, ενορχήστρωση ενός 

λειτουργικού καταµερισµού εργασίας στο πεδίο δράσης, διαπραγµάτευση και διατήρηση 

ενός εξυπηρετικού πλαισίου υποδοχής µε τις πολιτικές αρχές, και παροχή ηγεσίας.», 

(Verjee, 2007). 

Η συνεργασία είναι δύο ειδών. Από τη µια είναι η οριζόντια, η οποία αφορά τη 

συνεργασία µε τις άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπου όλες ασχολούνται µε το 

ίδιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ορίζεται από το όταν δύο ή περισσότερες 

οργανώσεις συνεργάζονται για να µοιραστούν τις δικές τους πληροφορίες ή πηγές 

τους, όπως τα κοινά κέντρα διανοµής. Από την άλλη η συνεργασία είναι κάθετη, όταν 

δύο ή περισσότεροι οργανισµοί ή συµµετέχοντες, όπως ο κατασκευαστής, ο 

διανοµέας, ο µεταφορέας και ο πωλητής µοιράζονται τις ευθύνες, τις πηγές και τις 

πληροφορίες λειτουργίας τους για να προσφέρουν παρόµοια ικανοποίηση στον ίδιο 

πελάτη. Αυτό που συναντάται συνήθως στον ανθρωπιστική τοµέα, είναι η πρώτη 

µορφή συνεργασίας, η οποία κάποιες φορές εµποδίζει τη δεύτερη µορφή να 

λειτουργήσει (Jahre & Jensen, 2009). 
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  Σχήµα 5 : Συνεργασία (Jahre & Jensen, 2009). 

 

Η συνεργασία διεξάγεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε µέσω διαταγής, είτε 

µέσω κοινής συναίνεσης είτε µέσω αµέλειας. Η διαταγή προέρχεται από µια δυνατή 

ηγεσία εξουσίας η οποία ενισχύεται από την ικανότητα να ανταµείβει και να 

επιπλήττει. Η κοινή συναίνεση υποκαθιστά τις ικανότητες πειθούς αντί της λιγότερης 

εξουσίας και στην αµέλεια δεν υπάρχει αυτόνοµη εξουσία και η συνεργασία 

διεξάγεται από δι-υπηρεσιακές προσωπικότητες, καλή θέληση και πνευµατική ηγεσία  

(Donini, 1996 και Van Wassenhove, 2006). 

Η συνεργασία είναι απαραίτητη, όχι µόνο ανάµεσα στους οργανισµούς, αλλά και µε 

τους άλλους συµµετέχοντες, όπως ο ιδιωτικός τοµέας και η τοπική αυτοδιοίκηση 

(Jahre & Jensen, 2009, McLarchin & Larson, 2011 και Van Wassenhove, 2006). Με 

τον συνδυασµό των καλύτερων στοιχείων των συµµετεχόντων επιτυγχάνεται και 

καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους και καλύτερο αποτέλεσµα (Κίτσιος, 2009, 

McLarchin & Larson, 2011 και Rodman, 2004). 

Ιδιωτικός τοµέας 

Στον ιδιωτικό τοµέα είναι πολύ σηµαντικό οι επιχειρήσεις να προβάλλουν κοινωνική 

δραστηριότητα, είτε µε τη µορφή δωρεάς χρηµάτων, αγαθών, ανθρώπινων πόρων, 

γνώσης και εξειδίκευσης, είτε µε όλα αυτά µαζί. Ένας τρόπος, που διαρκώς κερδίζει 

έδαφος, είναι η συµµετοχή σε µακροχρόνια προγράµµατα ανθρωπιστικής βοήθειας ή 

η σύναψη συνεργασίας µε αυτούς τους οργανισµούς. Το κίνητρο, δεν είναι µόνο 
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φιλανθρωπικό, αλλά και µια ευκαιρία για περεταίρω µάθηση και επιχειρηµατική 

ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που κρατούν εδώ και χρόνια, όπως αυτή 

µεταξύ της ΤΝΤ και του WFP µε την πρωτοβουλία “Moving the World” (Tomasini 

&Van Wassenhove, 2009).  

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η συνεργασία των ανθρωπιστικών οργανώσεων µε την τοπική αυτοδιοίκηση δεν 

εξυπηρετεί µόνο κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης, αλλά µπορεί να 

επικεντρωθεί και στην ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να δράσουν 

ώστε να αποφευχθεί µια τέτοια κατάσταση, καθώς και να µπορέσουν να αναπτύξουν 

τρόπους να διαχειριστούν µόνοι τους µια ανάλογη κατάσταση στο µέλλον (Tomasini 

&Van Wassenhove, 2009). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα αστυνοµικά 

τµήµατα της περιοχής, η πυροσβεστική κλπ. (Nagurney, 2012). 

Επίσης, η καλή συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, θα  βοηθήσει τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις να αποφύγουν κάποιους επικίνδυνους παράγοντες και 

είναι αυτή στην οποία θα εµπιστευθούν τη συνέχεια της αποστολής, όταν πια θα έρθει 

η ώρα να αποχωρήσουν από το πεδίο δράσης (Chaliamalias, 2012, McLarchin & 

Larson, 2011 και Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Η συνεργασία των εµπλεκοµένων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η συνεργασία τους 

στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και µπορεί να βοηθήσει µε διάφορους τρόπους 

στην «ανάρρωση» µιας περιοχής µετά την καταστροφή. Καταρχήν, η συνεργασία µε 

πολλούς και διαφορετικούς συµµετέχοντες µπορεί να βοηθήσει στη µείωση του 

κόστους και στην αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Τέτοιου είδους συνεργασίες χαρακτηρίζονται είτε ως front-office και έχουν να 

κάνουν µε την ανταπόκριση, είτε ως back-office και έχουν να κάνουν µε την 

ετοιµότητα. 

 

 

 

 



21 

 

3. Η ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο, τι είναι η εφοδιαστική αλυσίδα 

και κατ’ επέκταση, τα logistics. Η εφοδιαστική αλυσίδα βοηθάει να παραδοθεί το 

σωστό προϊόν, στη σωστή τοποθεσία, στη σωστή κατάσταση και συσκευασία , στη 

σωστή ποσότητα, µε τα σωστά πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα στον σωστό 

πελάτη (Κίτσιος, 2009). 

 

Εικόνα 1: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Καζάζης 2006) 

 

Ως ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM – Supply Chain Management) ορίζεται 

ο σχεδιασµός, η οργάνωση, και ο συντονισµός όλων των δραστηριοτήτων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Gattorna, 1996). Πιο συγκεκριµένα είναι «ένα σύνολο 

µεθόδων και εργαλείων που χρησιµοποιούνται για να ολοκληρώσουν αποδοτικά και 

αρµονικά τους προµηθευτές, τους παραγωγούς, τις αποθήκες, και το λιανεµπόριο 

προκειµένου να παραχθεί και να διανεµηθεί το εµπόρευµα στις κατάλληλες ποσότητες, 

στις κατάλληλες τοποθεσίες, και στον κατάλληλο χρόνο υπό τη συνθήκη της 

ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

εξασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης» (Simchi – Levi et al, 2003). 
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Logistics είναι εκείνο το τµήµα της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που 

«σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσµατική κανονική και 

αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών 

πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης τους έως το σηµείο κατανάλωσης τους, ώστε 

να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών» (Taylor, 1997). 

Ένας οργανισµός, που επιδιώκει να αυξήσει το κέρδος του προσπαθεί να το επιτύχει 

µε τον προφανή τρόπο της αύξησης των πωλήσεών του. Αυτό, όµως θα σήµαινε και 

αναλογική αύξηση του κόστους των διαδικασιών που απαιτούνται για την πώληση 

µιας παραπάνω µονάδας προϊόντος. Έτσι, ο πιο σίγουρος τρόπος αύξησης του 

κέρδους είναι η µείωση του κόστους των διαδικασιών του οργανισµού και 

συγκεκριµένα των logistics. Μια τέτοια µείωση του κόστους αποφέρει πολύ 

µεγαλύτερο κέρδος από ότι η αύξηση των πωλήσεων, (Τσιόκας, 2010). 

Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται στο δίκτυο που δηµιουργείται 

µέσα από τη ροή των προµηθειών, υπηρεσιών, οικονοµικών και πληροφόρησης 

µεταξύ των δωρητών, των προµηθευτών, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη 

βοήθεια και των διαφορετικών τµηµάτων των ανθρωπιστικών οργανώσεων, µε σκοπό 

την παροχή φυσικής βοήθειας στους «δικαιούχους» (Thomas, 2003). 

 

Σχήμα 3: Η εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας (Thomas, 2003) 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνει τις 

λειτουργίες: Ετοιµότητα, Εκτίµηση, Κινητοποίηση πόρων, Προµήθειες, Μεταφορά, 

Εντοπισµός και ανίχνευση προϊόντων, ∆ιαχείριση αποθεµάτων, Σηµείο παράδοσης 

και Αξιολόγηση της δράσης. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας έχει παρόµοιες λειτουργίες µε την 

γενική εφοδιαστική αλυσίδα, που χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τοµέα. Η σηµαντική διαφορά τους είναι ότι η εξέλιξη αυτών των διαδικασιών σε πιο 

µοντέρνες, µε σύγχρονα µέσα, έγινε µόλις πρόσφατα (Rodman, 2004), αλλά και πάλι 

οι τεχνολογικές τους εξελίξεις δεν προχωρούν παράλληλα (Harvard Humanitarian 

Initiative, 2011).  
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3.1 LOGISTICS ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Ανώτατοι εκπρόσωποι των logistics δούλεψαν µαζί σε µια συµβουλευτική επιτροπή 

που συστάθηκε από το Ινστιτούτο Fritz προκειµένου να καταλήξουν σε έναν κοινώς 

αποδεκτό ορισµό των logistics στον ανθρωπιστικό τοµέα (Van Wassenhove, 2006). 

Έτσι, τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας ορίζονται ως η διαδικασία σχεδιασµού, 

υλοποίησης και ελέγχου των αποτελεσµατικών, ροών και αποθήκευσης των αγαθών 

και των προϊόντων, καθώς και της σχετικής πληροφόρησης, από το σηµείο 

προέλευσης στο σηµείο κατανάλωσης, µε σκοπό την ανακούφιση των ανθρώπων που 

υποφέρουν (Thomas, 2003). Η διαδικασία αυτή περικλείει ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνουν την ετοιµότητα , τον σχεδιασµό, την 

προµήθεια, τη µεταφορά, την αποθήκευση, τον εντοπισµό, την ανεύρεση και τον 

εκτελωνισµό (Da Costa et al, 2012 και Thomas & Kopczak, 2005). 

Τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρονται στις διαδικασίες και τα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται για την κινητοποίηση ανθρώπων, πηγών, ικανοτήτων και 

γνώσης προκειµένου να βοηθήσουν τους ευπαθείς πληθυσµούς που έχουν επηρεαστεί 

σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (Nagurney, 

2012, Van Wassenhove, 2006 και http://www.fritzinstitute.org/prsrm-HLS.htm). 

Η απουσία της έννοιας του κέρδους από τον παραπάνω ορισµό είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό της διαφοροποίησης από τα logistics του εµπορικού τοµέα. Αντί 

αυτού, οι ανθρωπιστικοί οργανισµοί αποζητούν την ισορροπία µεταξύ ταχύτητας και 

κόστους στην εφοδιαστική τους αλυσίδα (Da Costa et al, 2012, McLarin & Larson, 

2011 και Tomasini & Van Wassenhove, 2009).  

Ο  ρόλος που παίζουν σε µια καταστροφή είναι πολύ σηµαντικός για τους εξής 

λόγους (Thomas & Kopczak, 2005): 

1) Είναι κρίσιµη η συµβολή τους στην αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα 

ανταπόκρισης σε µεγάλες ανθρωπιστικές αποστολές, που απαιτούνται άµεσα αγαθά 

πρώτης ανάγκης, όπως υγεία, τροφή, νερό, στέγη και υγιεινή. 

2) Λόγω των προµηθειών και της µεταφοράς που παρέχουν, το κόστος αυξάνεται 

σηµαντικά. 



24 

 

3) Η ανίχνευση των αγαθών κατά µήκους της εφοδιαστικής αλυσίδας συνήθως 

γίνεται από το τµήµα των logistics, το οποίο διαθέτει αρχείο δεδοµένων από 

προηγούµενες περιπτώσεις καταστροφής και µπορεί ο εκάστοτε οργανισµός να 

βασιστεί σε αυτό το αρχείο, για να µπορέσει να κάνει µια καλύτερη εκτίµηση των 

αναγκών σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει. Αυτό το αρχείο δεδοµένων µπορεί να 

περιλαµβάνει από την αποτελεσµατικότητα των προµηθευτών και των µέσων 

µεταφοράς µέχρι το κόστος και το χρονοδιάγραµµα της ανταπόκρισης, και την 

καταλληλότητα των αγαθών που δόθηκαν από τους χορηγούς. 

 Στο παρακάτω σχήµα µπορούµε να διακρίνουµε τη σχέση µεταξύ εφοδιαστικής 

αλυσίδας και logistics ανθρωπιστικής βοήθειας, µε τα τελευταία, κυρίως να 

αποτελούν τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας Ταυτόχρονα, βλέπουµε ότι τα logistics, 

διαθέτουν λειτουργίες, οι οποίες είναι εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι η 

διαχείριση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και του στόλου. Η χρηµατοδότηση 

από τους χορηγούς, η διαχείριση του προσωπικού, καθώς και οι διαδικασίες µετά και 

τη διανοµή των αγαθών, όπως η σχέση µε τους πληγέντες, µε τους τοπικούς φορείς 

και η αξιολόγηση της δράσης και της κατάστασης, είναι αµιγώς κοµµάτι της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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Σχήµα 4: Η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας (Howden, 2009) 

 

3.3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ LOGISTICS ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Στην ανθρωπιστική βοήθεια συναντώνται τρεις κατηγορίες logistics (Russell, 2005). 

• Military Logistics 

Ο στρατός πάντα παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια, σε συνεργασία µε τους Μη-

Κυβερνητικούς οργανισµούς, λόγω της πιο γρήγορης απόκρισής του σε σχέση µε 

αυτές, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αφού διαθέτει πάντα  πολύ καλή ιεραρχική 

δοµή (OECD, 1998). Από την άλλη οι NGOs δρουν ή θέλουν να δρουν ανεξάρτητα. 

Γι’ αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε το Civil Military Operations Center (CMOC), που 

είναι κάτι ανάµεσα στους στρατιωτικούς και πολιτικούς οργανισµούς, βοηθώντας 

τους NGOs στο έργο τους, αλλά παράλληλα προσφέροντάς τους την αυτονοµία που 

χρειάζονται (Seiple, 1996). 
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Πολλές φορές τα logistics ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρονται και ως 

παραστρατιωτικά, λόγω του ότι αποτελούν ειδικά γεγονότα που λαµβάνουν χώρα σε 

ένα περιβάλλον εκτάκτου ανάγκης. Αυτό αποκαλύπτει και µια άλλη διαφορά µε τα 

logistics στον εµπορικό τοµέα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν 

συγκεκριµένες διαδικασίες ρουτίνας (Rodman, 2004). 

Η προσφορά των στρατιωτικών οργανώσεων και των στρατιωτικών logistics είναι 

σηµαντική στην εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας, λόγω της 

αναπτυγµένης τεχνολογίας και των µέσων που διαθέτει, κάνοντας πειράµατα µε 

σενάρια µοντελοποίησης, νέες οργανωτικές δοµές, µη κοινές εµπορικές λύσεις και 

επιδείξεις προηγµένης τεχνολογίας. 

Ένα παράδειγµα στρατιωτικής τεχνολογίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ενίσχυση της δράσης των ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι το αυτόµατο 

στρατιωτικό σύστηµα logistics αίσθησης – απόκρισης, που βασίζεται σε αισθητήρες 

πεδίου µάχης, δορυφορικά δίκτυα και υπολογιστικές βάσεις και είναι ικανό να 

υποδείξει πότε αρχίζει να υπάρχει έλλειψη στις προµήθειες, πώς µπορεί να γίνει ο 

ανεφοδιασµός και πότε και πώς µπορεί να γίνει η παράδοσή τους. Το σύστηµα είναι 

συνδεδεµένο µε ένα δίκτυο που επιτρέπει τη συλλογή δεδοµένων από το πεδίο µάχης 

– δράσης στις µονάδες προµήθειας, επιτρέποντας τον άµεσο και ακριβή ανεφοδιασµό 

(Russell, 2005). 

 

• Business Logistics 

Η επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στους ∆ίδυµους Πύργους, έστρεψε το ενδιαφέρον 

των logisticians στο να προσπαθήσουν να κάνουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες 

απρόσβλητες από τροµοκρατικές επιθέσεις, ανασχεδιάζοντας τες, έχοντας αυτή τη 

φορά κατά νου την ασφάλεια, τη χρήση αποδεδειγµένων µεθόδων για την 

αντιµετώπιση καταστάσεων αβεβαιότητας και την πιο ουσιαστική συνεργασία 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Οι εταιρείες µε την αναπτυγµένη τεχνογνωσία τους 

µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της δηµόσιας απόκρισης όσον αφορά στα 

logistics. Ως παράδειγµα προς µίµηση µπορεί να θεωρηθεί το World Economic 

Forum που δηµιούργησε το Disaster Resource Network (DRN) (Russell, 2005). 
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• Relief Logistics 

Οι επιχειρήσεις ανακούφισης έχουν τις ίδιες ανάγκες µε τον στρατιωτικό και 

επιχειρηµατικό τοµέα logistics όσον αφορά στη συνεργασία, το όραµα και τα 

πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούν. Συνήθως στις επιχειρήσεις αυτές 

τίθεται θέµα ζωής και θανάτου. Λαµβάνουν χώρα σε λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές 

µε έλλειψη υποδοµών και µακριά από τα µεγάλα κέντρα ανεφοδιασµού. Τέτοιες 

περιοχές µπορεί να είναι άγνωστες µέχρι την ώρα που θα προκύψει κάποια ανάγκη 

παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Η ανάγκη για πολύ σύντοµους χρόνους απόκρισης επηρεάζει τη διαθεσιµότητα των 

προµηθειών, την ετοιµότητας και διανοµή τους. Η µεταφορά και η πληροφόρηση για 

τις προµήθειες είναι αναξιόπιστες, ατελείς ή µη υπαρκτές. Τέτοιες καταστάσεις όταν 

προκύπτουν είναι πολύπλοκες και µπορεί να µην υπάρχει συνεργασία µεταξύ των 

NGOs, επειδή αυτοί στερούνται σωστής υποδοµής. 

Το 80% του κόστους µιας επιχείρησης ανακούφισης αφορά στα relief logistics, µέσω 

των οποίων όχι µόνο σώζονται ζωές, αλλά και δίνεται η δυνατότητα καλύτερης 

προετοιµασίας για µια επόµενη περίπτωση (Nagurney, 2012) 

Συµπέρασµα 

Το ελπιδοφόρο της όλης υπόθεσης είναι ότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται 

συζητήσεις για συνεργασία και των τριών τοµέων εφοδιαστικής που αναφέραµε και 

βλέπουµε ότι αρχίζουν και συνάπτονται ήδη και συνεργασίες µεταξύ τους, όπως θα 

δούµε παρακάτω. Η µόνη διαφορά που παραµένει είναι οι λόγοι που προσφέρει 

βοήθεια ο κάθε τοµέας, όπως προαναφέραµε. Από τη µια, οι κυβερνήσεις το κάνουν 

για διπλωµατικούς και πολιτικούς λόγους, από την άλλη, οι NGOs από ανθρωπιστικό 

ενδιαφέρον και µόνο (Russell, 2005).  

Εµείς, όµως θα σταθούµε στα Relief logistics που χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις συγκεκριµένα. Τις άλλες δύο κατηγορίες θα τις δούµε από τη σκοπιά της 

συνεργασίας που συνάπτουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις µαζί τους, για την 

καλύτερη δυνατή παροχή βοήθειας σαν σύνολο. 
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3.2 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να εξετάσουµε θεωρητικά τις διαδικασίες που ακολουθεί 

ένας οργανισµός ανθρωπιστικής βοήθειας προκειµένου να επιτελέσει το έργο του, οι 

οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) ετοιµότητας - προγραµµατισµός και 

σχεδιασµός- προτού προκύψει µια ανάγκη και 2) ανταπόκρισης σε µια ανάγκη. Σε 

επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες (software, hardware, mobile) 

που χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικοί οργανισµοί για να εκτελούν καλύτερα τις 

διαδικασίες, ταχύτατα και µε περισσότερη ακρίβεια. 

 

� ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Preparedness)  

Με τον όρο ετοιµότητα εννοούµε τη γνώση, τις δυνατότητες και τη δράση των 

κυβερνήσεων, των οργανώσεων των κοινωνικών οµάδων και των ατόµων για την 

αποτελεσµατική πρόληψη, ώστε να υπάρξει αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση και 

ανακούφιση από τις συνέπειες και τις συνθήκες που δηµιουργούνται από µια 

καταστροφή (Amin & Goldstein, 2008 και Chaliamalias, 2012). 

Προκειµένου ένας οργανισµός να ανταποκριθεί επαρκώς και άµεσα σε µια 

καταστροφή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να βελτιώσει το επίπεδο ετοιµότητάς του, το 

οποίο βρίσκεται πριν από την ενεργοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με απλά 

λόγια, η διαδικασία της ετοιµότητας, του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού είναι 

πολύ σηµαντική για µια έγκαιρη, ικανή και οικονοµική ανταπόκριση (Clark & 

Culkin, 2007 και Sandwell, 2011). Κατά δεύτερον, θα πρέπει να µάθει να 

διαχειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τον παράγοντα «αβεβαιότητα» - την 

αβεβαιότητα της ζήτησης των πληγέντων και της προσφοράς των δωρητές.  

Μία λύση, για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, είναι η µελέτη των δράσεων που 

έγιναν σε προηγούµενες καταστροφές, µε τη χρήση τεχνολογίας και βάσεων 

δεδοµένων που διατηρούν οι οργανώσεις (Tomasini & Van Wassenhove, 2009). 

Επίσης, οργανώσεις όπως ο MSF, η UNICEF και ο IFRC, διαθέτουν καταλόγους µε 

τα προϊόντα που χρειάζονται για την άµεση ανταπόκριση σε µια ανάγκη. 

Συγκεκριµένα, ο IFRC διαθέτει κατάλογο 6000 προϊόντων ανακούφισης – από 

χειρουργικά εργαλεία µέχρι σεντόνια – ενώ ένα τυπικό super market 20-50000, και η 

UNICEF έχει ένα απόθεµα αξίας 22 εκατοµµυρίων δολαρίων στην αποθήκη της στην 



29 

 

Κοπενγχάγη, διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή που έχουν προέλθει από πάνω από 1000 

προµηθευτές παγκοσµίως (Howden, 2009, Tatham & Petit, 2010 και Thomas, 2003). 

 

� ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (Response)  

Η ανταπόκριση σε µια καταστροφή συντονίζεται από το OCHA (UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs), το οποίο αναλαµβάνει δράση, όταν πλέον 

ούτε το τοπικό ούτε το εθνικό σύστηµα µπορεί (Nagurney, 2012). 

Όπως, είπαµε παραπάνω, καταστροφή από καταστροφή διαφέρει, αλλά η διαδικασία 

ανταπόκρισης  παραµένει η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Αρχικά, πρέπει να γίνει µια 

καταγραφή των αναγκών µέσα από την κατανόηση του τι πρέπει να ξέρει κάποιος και 

πώς πρέπει να το κάνει (Chaliamalias, 2012). Έπειτα, ξεκινούν οι διαδικασίες που 

αφορούν τις δωρεές και τις προµήθειες. Στη συνέχεια, το εκπαιδευµένο προσωπικό 

παραλαµβάνει και διανέµει τα αγαθά, ενώ, παράλληλα, εξειδικευµένο προσωπικό 

διεκπεραιώνει το υπηρεσιακό κοµµάτι (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, 

παροχή νερού) (Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Ο οργανισµός πρέπει να καταγράφει την εξέλιξη των αναγκών και πώς αυτές 

εξυπηρετούνται από τις δωρεές, γιατί όταν προκύπτει µια τέτοια κατάσταση δεν 

υπάρχει χρόνος για σχεδιασµό λύσεων εκείνη την κρίσιµη στιγµή. Με άλλα λόγια, η 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι κάθε φορά διαφορετική, αφού κάθε φορά διαφέρει ο τύπος 

της καταστροφής, ο αριθµός των πληγέντων, οι προµήθειες που απαιτούνται σε κάθε 

σηµείο και ο βαθµός δυσκολίας της εργασίας στο εκάστοτε πεδίο δράσης 

(Chaliamalias, 2012).  

Άρα, βλέπουµε ότι η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) είναι πολύ 

σηµαντική σε αυτόν τον τοµέα, κάτι που αρχίζουν να αντιλαµβάνονται και οι ίδιες οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις και για αυτό, την τελευταία δεκαετία αρχίζει και κερδίζει 

εµπράκτως έδαφος (Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Η αβεβαιότητα, που είδαµε κατά τη διαδικασία της ετοιµότητας, συνεχίζει να 

υφίσταται και κατά τη διάρκεια της ανταπόκρισης, επηρεασµένη ταυτόχρονα και από 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ασφάλεια και η πολιτική. Σε αυτό το σηµείο, όµως 

δεν αρκεί µόνο η αντιµετώπιση αυτής καθεαυτής της αβεβαιότητας, αλλά και των 
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συνεπειών της πολυπλοκότητας που φέρει. Για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος οι οργανισµοί προσπαθούν να αυξήσουν την ορατότητα, να 

διατηρήσουν µία κοινή γλώσσα και πάνω από όλα να συνεργαστούν και να 

µοιραστούν τις πληροφορίες τους, παρά τη διαφορετικότητά τους ως προς τα κίνητρα 

δράσης τους (Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Άλλο ένα πρόβληµα των ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά αυτό το στάδιο, είναι και 

ο περιορισµένος αριθµός αποθεµάτων που µπορεί να διαθέτουν. Για τις οργανώσεις, 

όµως, που επενδύουν στην πληροφοριακή διαχείριση κάτι τέτοιο µπορεί να 

ξεπεραστεί, όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο. 

Παρά το γεγονός ότι οι καταστροφές διαφέρουν ως προς τον τύπο, και την ένταση και 

άρα απαιτείται διαφορετικού είδους ανταπόκριση, συνήθως οι περισσότερες, 

παρουσιάζουν τρία κοινά στάδια ανταπόκρισης (Tomasini &Van Wassenhove, 2009).  

Το πρώτο στάδιο είναι το ramp-up, το οποίο αφορά τις πρώτες µέρες µετά το πέρας 

της οποιασδήποτε καταστροφής, κατά το οποίο επιτελούνται η απόκτηση άµεσης 

πρόσβασης στο πεδίο δράσης και η οργάνωση των επιχειρήσεων όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα – και τα δύο υψηλής προτεραιότητας. 

Το δεύτερο στάδιο είναι το sustain, κατά το οποίο οι οργανώσεις εστιάζουν στην 

εφαρµογή των προγραµµάτων βοήθειας, ενώ, παράλληλα αρχίζουν και αποκτούν 

σηµασία το κόστος και η αποδοτικότητα. 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι το ramp-down, όπου οι οργανώσεις ασχολούνται 

µε την στρατηγική εξόδου τους από την αποστολή, η οποία είναι ουσιαστικά η οµαλή 

και σωστή µετάθεση των καθηκόντων τους στους τοπικούς φορείς. 

Το ενδιαφέρον των τριών σταδίων είναι η διαδοχική επικέντρωση της ανταπόκρισης 

από την µείωση της ταχύτητας στη µείωση του κόστους. Αυτό δικαιολογείται ως 

εξής: 

Αρχικά, αυτό που επείγει είναι το να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι 

οργανισµοί ανθρωπιστικής βοήθειας στο σηµείο της καταστροφής, να καταγράψουν 

το µέγεθος της «ζηµιάς», να υπολογίσουν τις προµήθειες που απαιτούνται και να 

παραθέσουν άµεσες λύσεις. Η γρήγορη ταχύτητα ανταπόκρισης αυτόµατα σηµαίνει 

µείωση του χρόνου που απαιτείται κατά αυτό το στάδιο. Ως αποτέλεσµα, έχουµε τη 
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χρήση ταχύτερων µέσων µεταφοράς των προϊόντων, όπως τα αεροπλάνα, τα οποία 

όµως κοστίζουν πολύ περισσότερο σε σχέση µε τα φορτηγά ή τα τρένα. Όλα αυτά 

συνοδεύονται, ταυτόχρονα και από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Έτσι, κατά το 

ramp-up στάδιο, δίνεται βάση στην ταχύτητα και το κόστος µπαίνει σε δεύτερη 

µοίρα. (Rodman, 2004 και Tomasini &Van Wassenhove, 2009). 

Στα µετέπειτα στάδια, είναι ορατή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και 

ακολουθείται. Η επιχείρηση έχει στηθεί, οι ρόλοι έχουν καθοριστεί, έχουν 

καταγραφεί οι ανάγκες, έχουν παραληφθεί οι ανάλογες προσφορές σε προµήθειες και 

πλέον η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα θυµίζει µια κανονική επιχειρηµατική 

εφοδιαστική αλυσίδα. Όσον αφορά στην επιλογή των µέσων µεταφοράς στα τελικά 

αυτά στάδια, οι προτεραιότητες αλλάζουν και αναζητούνται φθηνότεροι τρόποι 

µεταφοράς, οι οποίοι µειονεκτούν στην ταχύτητα σε σχέση µε τους πιο ταχείς, όπως η 

εναέρια µεταφορά που αναφέραµε παραπάνω (Rodman, 2004 και Tomasini &Van 

Wassenhove, 2009). 

Αυτή η προσπάθεια διατήρησης της ισορροπίας µεταξύ ταχύτητας και κόστους 

συντελείται όχι µόνο στη φάση της ανταπόκρισης, αλλά και στη φάση της 

ετοιµότητας. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Εποµένως, όσον αφορά την ετοιµότητα, εστιάσαµε στο τι µπορούν να κάνουν οι 

οργανώσεις προκειµένου να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους όταν προκύψει η 

ανάγκη. Επίσης, έχει να κάνει µε την ανακατασκευή του δικτύου εφοδιαστικής 

αλυσίδας, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση των πόρων, των ειδών πρώτης 

ανάγκης και την αναβολή αποστολής και χρήσης τους. 

Όσον αφορά την ανταπόκριση, εστιάσαµε σε θέµατα συνεργασίας µεταξύ των 

πολλών οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν σε µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η 

συνεργασία παρουσιάζει δυσκολία λόγω του ότι δεν υπάρχει το κίνητρο του κέρδους 

και λόγω του  ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχει ο απόλυτος 

έλεγχος και η τυπικότητα και όπου οι προτεραιότητες συνεχώς αλλάζουν  (Tomasini 

&Van Wassenhove, 2009). 
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Η εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η απόλυτη αλυσίδα ανάγκης 

και ανταπόκρισης. Τη στιγµή που θα προκύψει µια καταστροφή, η οργάνωση στέλνει 

µια οµάδα ανθρώπων που είναι ειδικοί στο να αξιολογήσουν το µέγεθος της ζηµιάς 

που έγινε και τον αριθµό των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από αυτή την 

καταστροφή. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, καταλήγουν στο ποια αγαθά και σε 

πόση ποσότητα θα αποσταλούν στους πληγέντες, που τα έχουν ανάγκη (Κίτσιος, 

2009).  

Συνήθως, µια ανθρωπιστική οργάνωση διατηρεί κατά τόπους µεγάλες αποθήκες µε 

αγαθά πρώτης ανάγκης, τα οποία αποτελούν το απόθεµά της, ώστε να είναι έτοιµη να 

ανταποκριθεί άµεσα. Από µια τέτοια αποθήκη, την πιο κοντινή στο σηµείο 

καταστροφής, επιλέγονται και αποστέλλονται τα πρώτα αγαθά, για µια πρώτη 

ανακούφιση του πληθυσµού που πλήγηκε (Howden, 2009).  

Αφού συµβεί αυτή η πρώτη ανταπόκριση, η ανθρωπιστική οργάνωση περνάει σε 

επόµενο στάδιο – έρχεται σε επαφή µε παραδοσιακούς χορηγούς της κυβέρνησης 

καθώς και µε το κοινό, και διασφαλίζονται οι δωρεές χρηµάτων ή και προϊόντων για 

τη βοήθεια των πληγέντων. Έτσι, µε τον παράλληλο συντονισµό των ανθρώπων της 

εφοδιαστικής αυτής αλυσίδας ξεκινάει η διακίνηση των αγαθών από όλη τη γη µε 

προορισµό το σηµείο καταστροφής (Chaliamalias, 2012 και Κίτσιος, 2009). 

Όταν, πλέον τα αγαθά αυτά φτάσουν στον προορισµό τους, θα πρέπει να διανεµηθούν 

σε όλα τα σηµεία καταστροφής και να οργανωθεί ο τρόπος επιλογής και διακίνησής 

τους. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεδοµένου του ότι, συνήθως σε µια τέτοια περίπτωση 

µπορεί να καταστραφούν οι δρόµοι, οι γέφυρες, τα αεροδρόµια, ή έστω, να 

επηρεαστούν τόσο ώστε να µην µπορεί να γίνει γρήγορα και άµεσα η διανοµή των 

αγαθών. Επίσης, µια καταστροφή προκαλεί χάος, όχι µόνο στους πληγέντες, αλλά και 

στην κυβέρνηση και στους τοπικούς φορείς της περιοχής, χωρίς τη συνεργασία των 

οποίων, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν µπορούν να δράσουν αποτελεσµατικά 

(Chaliamalias, 2012 και Thomas & Kopczak, 2005). 
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3.3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ – (KEY PERFORMANCE 

INDICATORS)  

Όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώνονται µε τον έναν ή τον 

άλλον τρόπο, µε σκοπό φυσικά, να αυξήσουν τα κέρδη τους. Οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις, παρόλο που δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισµοί, θέτουν και αυτές 

τέτοιους στόχους βελτίωσης της λειτουργίας τους, για έναν σκοπό που είναι πολύ πιο 

σηµαντικός από τα κέρδη – την ανθρώπινη ζωή. Εξαιτίας του ότι, το αποτέλεσµα σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ποσοτικό, δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή η οποιαδήποτε 

βελτίωση έχει γίνει που να αφορά στις διαδικασίες της (Davidson, 2006 και Κίτσιος, 

2009). Γι’ αυτό το λόγο µπορούµε να συµβουλευτούµε κάποιους  βασικούς δείκτες 

που µετράνε την απόδοση. 

Στον κλάδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπάρχουν 4 δείκτες, οι οποίοι µετράνε την 

απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαµβάνοντας υπόψη 3 βασικούς παράγοντες: 

την ταχύτητα, το κόστος και την ακρίβεια. Αυτοί οι 4 δείκτες είναι οι παρακάτω 

(Davidson, 2006 και Κίτσιος, 2009): 

1. Η κάλυψη των αναγκών (appeal coverage) 

2. Ο χρόνος από τη δέσµευση των αγαθών για δωρεά µέχρι την παράδοσή τους 

στους πληγέντες (donation-to-delivery time) 

3. Η οικονοµική αποδοτικότητα (financial efficiency) 

4. Η ακρίβεια των εκτιµήσεων που έγιναν (assessment accuracy) 

Η ταχύτητα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό στην εφοδιαστική αλυσίδα τόσο την 

εµπορική, όσο και τη στρατιωτική και φυσικά την ανθρωπιστική. Οπότε, ένα µετρικό 

σύστηµα για τον κλάδο της ανθρωπιστικής βοήθειας θα βασιστεί στις αρχές που 

διέπουν τα µετρικά συστήµατα και στους άλλους 2 τοµείς εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αυτές οι αρχές είναι οι εξής 3 (Mbohwa, 2006): 

� Η ευθυγράµµιση των µετρήσεων µε τη βασική στρατηγική του οργανισµού. 

Όταν σχεδιάζεται ένα µετρικό σύστηµα, συνήθως, υπάρχει η άποψη ότι όσο 

περισσότερα κριτήρια και δεδοµένα τόσο καλύτερα. Αντιθέτως, κάτι τέτοιο δεν 

θα απέδιδε τα κατάλληλα συµπεράσµατα. Έτσι, επιβάλλεται να λαµβάνονται 

υπόψη µόνο οι µετρήσεις που έχουν να κάνουν µε τη βασική στρατηγική του 

οργανισµού.  
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� Κατανόηση της δυναµικής των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία. 

Όσο πιο γρήγορα φτάσουν τα αγαθά στους πληγέντες, τόσο καλύτερα από θέµα 

ακρίβειας στον χρόνο παράδοσης, αλλά από την άλλη, τόσο µεγαλύτερο θα είναι 

το κόστος. Οπότε, η οργάνωση θα πρέπει να έχει αποφασίσει, εξαρχής, ένα 

σηµείο ισορροπίας ανάµεσα σε αυτούς τους 3 παράγοντες. 

� Περιοδική παρακολούθηση των δεικτών καθώς εξελίσσεται η διαδικασία. 

Ο σκοπός των µετρήσεων είναι να βελτιώνουν την απόδοση συνεχώς και όταν οι 

αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί να αναβαθµίζονται ή να θέτονται νέοι, κάτι που 

εξασφαλίζει συνεχή βελτίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα της ανθρωπιστικής 

οργάνωσης. 

Να διευκρινίσουµε ότι, αυτοί οι δείκτες έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους 

συµµετέχοντες και ειδικά τους logisticians να πάρουν µια πρώτη ιδέα για το αν και 

κατά πόσο πετυχαίνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί και σε σχέση µε τις ανάγκες που 

είχαν προκύψει. Ας δούµε παρακάτω, λίγο πιο αναλυτικά τους 4 αυτούς δείκτες 

µέτρησης απόδοσης (Davidson, 2006). 

1. Κάλυψη Αναγκών: αυτός ο δείκτης προκύπτει από δύο µετρήσεις. Η πρώτη 

µέτρηση είναι το ποσοστό κάλυψης των αναγκών, δηλαδή, η ποσότητα των αγαθών 

που δόθηκε από τους δωρητές σε σχέση µε το σύνολο των αγαθών που απαιτούνται 

για την εκάστοτε επιχείρηση. 

 

 

Η δεύτερη µέτρηση είναι το ποσοστό των αγαθών που τελικώς, παραδόθηκαν στις 

εγκαταστάσεις της ανθρωπιστικής οργάνωσης σε σχέση µε το σύνολο των αγαθών 

που απαιτήθηκαν για την επιχείρηση. 
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Ο συνδυασµός αυτών των δύο µετρήσεων µας δίνει µια εικόνα του κατά πόσο µπορεί 

η ανθρωπιστική οργάνωση να καλύψει τις ανάγκες µιας επιχείρησης, µε όρους 

εύρεσης προµηθευτών – δωρητών και παράδοσης αγαθών. 

2. Ο χρόνος από την προσφορά των αγαθών (δωρεές) µέχρι την παράδοσή τους: 

αυτός ο δείκτης µετράει τον χρόνο που χρειάζεται ένα αγαθό από τη στιγµή που 

δίνεται από τον προµηθευτή – δωρητή µέχρι να φτάσει στη χώρα προορισµού. 

Μετράται ο µέσος όρος των ηµερών, καθώς και η διάµεσος.  

3. Η οικονοµική αποδοτικότητα: ο δείκτης αυτός συνίσταται από τρεις µετρήσεις. 

Οι πρώτες δύο συγκρίνουν, η µία σχετικά και η άλλη απόλυτα, το κόστος του 

προϋπολογισµού µε το πραγµατικό κόστος των αγαθών που παραδόθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν στην επιχείρηση.  

1η µέτρηση: 

 

2η µέτρηση: 

 

Η Τρίτη µέτρηση έχει να κάνει µε το κόστος µεταφοράς των αγαθών στους 

πληγέντες. Είναι ο λόγος του συνολικού κόστους µεταφοράς προς το συνολικό 

κόστος των αγαθών που παραδόθηκαν σε µια δεδοµένη στιγµή. Ο λόγος αυτός, τείνει 

να µικραίνει, αφού επιλέγονται όλο και πιο φθηνοί τρόποι µεταφοράς. 

 

3η µέτρηση: 
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4.  Η ακρίβεια εκτιµήσεων: Το πόσο γρήγορα θα συλλεχθούν και θα παραδοθούν 

στους πληγέντες τα αγαθά που έχουν ανάγκη εξαρτάται από το πόσο ακριβής είναι η 

καταγραφή αυτών των αναγκών από το προσωπικό στην πληγείσα περιοχή. Συνήθως, 

αυτό που συµβαίνει είναι να υπάρχει απόκλιση µεταξύ προϋπολογισµού και του 

πραγµατικού κόστους. Όσο µικρότερη είναι αυτή η απόκλιση, τόσο πιο ακριβείς είναι 

οι εκτιµήσεις που έγιναν. 

Αυτός ο δείκτης βοηθάει, επίσης, στο να γίνονται όλο και καλύτερες και πιο ακριβείς 

µετρήσεις. Για παράδειγµα, αν υπάρξει καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης ενός 

αγαθού, µεγαλύτερη από τον µέσο όρο που είχε αρχικά υπολογιστεί, τότε ο δείκτης 

θα υποδείξει εάν αυτό συνέβη λόγω λανθασµένης αρχικής εκτίµησης. ∆ηλαδή, στο 

παράδειγµά µας, µπορεί η καθυστέρηση να µην θεωρηθεί καθυστέρηση από τη 

στιγµή που οι χρόνοι που προϋπολογίστηκαν είναι πολύ σύντοµοι για να είναι 

πραγµατικοί. Ή ακόµα, ο χρόνος παράδοσης µπορεί να υπολογίστηκε µε βάση µια 

ορισµένη ποσότητα αγαθών, ενώ, τελικά, οι ανάγκες αυτού του αγαθού ήταν 

περισσότερες και έτσι, αναλογικά, απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος για να 

µεταφερθούν. 

 

Αφού είδαµε τους 4 δείκτες µέτρησης της αποδοτικότητας, αξίζει να αναφέρουµε ότι 

η ανθρωπιστική οργάνωση θα πρέπει από την αρχή να ορίσει τους στόχους που θέλει 

να επιτύχει, αλλά και το πώς θα κατανείµει τον συνολικό προϋπολογισµό ανάµεσα 

στα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει.  

Όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα, σε µια επιχείρηση που απαιτείται παροχή 

τροφής, στέγης, νερού και µεταφοράς, µια ανθρωπιστική οργάνωση επιλέγει να 

διαθέσει ένα διαφορετικό ποσοστό του προϋπολογισµού, σε καθένα από αυτά, 

αναλόγως και µε τις απαιτήσεις κόστους της κάθε ανάγκης, αλλά και σύµφωνα µε την 

κρίση της, που συνήθως είναι βασισµένη σε παλαιότερες περιπτώσεις. 
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Πίνακας 2 

Ποσοστό κατανοµής προϋπολογισµού στην επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας Χ 

 

Πηγή: (Davidson, 2006) 

 

Τελικά, καταλαβαίνουµε ότι οι δείκτες είναι πολύ σηµαντικοί, αφού µε βάση αυτούς 

µπορεί µια ανθρωπιστική οργάνωση να κάνει συγκρίσεις  των αποτελεσµάτων 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διεξάγει. Τα αποτελέσµατα των 

συγκρίσεων αυτών µπορούν να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης σε 

µελλοντικές επιχειρήσεις παροχής βοήθειας. Αρκεί, βέβαια, η οργάνωση να θέσει τα 

ίδια ποσοστά κατανοµής, που είδαµε παραπάνω, σε όλες τις επιχειρήσεις της, ώστε να 

µπορούν να είναι συγκρίσιµες για να βγουν σωστά συµπεράσµατα. 
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4. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Ο τρόπος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια και ιδιαίτερα µετά τη µεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η συνεχής αύξηση 

των κλιµατικών αλλαγών στον πλανήτη µας σηµαίνει και την αύξηση των φυσικών 

καταστροφών που συµβαίνουν και πρόκειται να συµβούν τα επόµενα χρόνια. Μια 

ανθρωπιστική οργάνωση, πρέπει να µπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσάρεστες 

καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν. Για να µπορέσει να το κάνει 

αποτελεσµατικά, θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και να συµβαδίζει µε τις 

τεχνολογικές δυνατότητες που δίνονται.  

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αντιλαµβανόµενες την τεχνολογική εξέλιξη της 

εποχής, έχουν αρχίσει να εισάγουν όλο και περισσότερο την τεχνολογία στη 

δραστηριότητά τους. ∆υστυχώς, οι οργανώσεις στον τοµέα της ανθρωπιστικής 

βοήθειας  είναι 15 µε 20 χρόνια πίσω, όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου 

εφοδιαστικής αλυσίδας τους (Nagurney, 2012). Επίσης, το γεγονός ότι δρουν σε πιο 

υπανάπτυκτες και φτωχές περιοχές, που δεν διαθέτουν σωστές υποδοµές, δυσκολεύει 

ακόµα περισσότερο τη λειτουργία τους (Κίτσιος, 2009).  

Οι επιχειρήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων µέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ίδιες µε 

αυτές πριν 30 χρόνια. Η επικοινωνία γινόταν µε ασύρµατους, οι πληροφορίες ήταν 

γραµµένες σε χαρτί και συγκεντρώνονταν σε πίνακες ανακοινώσεων και οι χάρτες 

ήταν κρεµασµένοι στον τοίχο µε πινέζες να σηµαδεύουν την περιοχή ενδιαφέροντος 

(Harvard Humanitarian Initiative, 2011). 

Πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει, αφού η επικοινωνία των υπαλλήλων των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων γίνεται µέσω SMS και E-mails από τα smart phones 

τους, κάποιοι τρέχουν αναλύσεις γεωγραφικών δεδοµένων στα laptops τους και οι 

ψηφιακοί χάρτες ανανεώνονται συνεχώς, παρέχοντας χάρτες διαφόρων ειδών, 

καλύπτοντας όλων των ειδών τις απαιτήσεις  (Harvard Humanitarian Initiative, 2011). 

Η τεχνολογία στην εφοδιαστική αλυσίδα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

συστήµατα πληροφορικής, τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων, 

συστήµατα τηλεµατικής και υποδοµές δικτύων. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση 

θα δούµε παρακάτω τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 

κατά µήκος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 
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Η τεχνολογία αυτή παίρνει δύο µορφές. Αρχικά, τη µορφή software, δηλαδή 

διαφόρων προγραµµάτων για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, τα οποία είναι 

είτε αυτά που χρησιµοποιούν και οι επιχειρήσεις, είτε τα κατασκευάζουν οι 

ανθρωπιστικοί οργανισµοί αποκλειστικά για τις ανάγκες τους, κάτι που αναπτύσσεται 

αρκετά τα τελευταία χρόνια. 

Από την άλλη, µπορεί να έχει τη µορφή hardware, δηλαδή συσκευών, συνήθως 

mobile, τις οποίες µπορεί το ανθρώπινο δυναµικό τους να έχει µαζί του σε 

οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, ακόµα και χωρίς να υπάρχουν καθόλου οι ανάλογες 

τεχνολογικές υποδοµές. 

 

 

4.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πρόκειται για εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες εξυπηρετούν τις 

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πιο γνωστά είναι τα συστήµατα 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού (Enterprise Resource Planning, ERP) και τα 

πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management, SCM), συνηθέστερη µορφή των οποίων είναι τα προγράµµατα 

διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System, WMS) (http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1314). 

Το κέρδος που αποκοµίζει µια επιχείρηση µε την αγορά και εγκατάσταση ενός 

τέτοιου συστήµατος είναι δύσκολο να µεταφραστεί σε οικονοµικό µέγεθος, διότι το 

όφελος είναι κατά βάση ποιοτικό. Κάποιες, όµως, γενικές κατευθύνσεις δίνουν µια 

αντιπροσωπευτική εικόνα της απόδοσης της επένδυσης σε συστήµατα πληροφορικής 

(http://infocs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=65). 

Τέτοιες κατευθύνσεις είναι (Αλεξίου, 2010):  

• Πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο 

• Μείωση του χρόνου καταχωρήσεων των δεδοµένων 

• Βελτίωση της διαδικασίας ενοποίησης (consolidation, αφορά τις πολυεθνικές 

και τους οµίλους επιχειρήσεων) 

• Ευκολότερη συµµόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα 
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• Μείωση των λαθών 

• Το σύστηµα WMS αποτελεί βασικό τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σκοπός του είναι να ελέγχει την κυκλοφορία και αποθήκευση των 

εµπορευµάτων σε µια αποθήκη και να παρακολουθεί τις σχετικές συναλλαγές, 

δηλαδή την παραλαβή (put-away) και επιλογή (picking) τους. 

Οι οργανισµοί ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σκοπό να απαλύνουν τον πόνο και να 

σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από µια καταστροφή. 

Βασίζονται, δηλαδή, σε ενέργειες υποστήριξης και απευθείας παροχής βοήθειας, οι 

οποίες τελούνται από logisticians ή managers εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτοί 

ασχολούνται µε εργασίες που περιλαµβάνουν εκτιµήσεις, προµήθειες, αποθήκευση, 

µεταφορά και διανοµή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και µε το στήσιµο και διατήρηση 

επικοινωνιών και τεχνολογικού εξοπλισµού πληροφορικής. Προκειµένου να φέρουν 

εις πέρας το πολύπλευρο έργο τους, χρησιµοποιούν συστήµατα υποστήριξης 

τεχνολογίας πληροφορικής, όπως software και hardware υπολογιστών, αλλά και 

υποδοµές και εξοπλισµό επικοινωνίας  (Blecken & Hellingrath, 2008). 

Οι απαιτήσεις για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια και πλέον δεν αρκεί η χρήση των λογιστικών φύλλων του Microsoft Excel για 

να διεκπεραιωθεί σωστά το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων (Kitsios, 2009). 

∆ιάφοροι συγγραφείς που µελέτησαν το εν λόγω θέµα κατέληξαν στο εξής: ότι η µη 

επαρκής χρήσης τεχνολογίας, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και η 

περιορισµένη συνεργασία ανάµεσα στις ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι τα 

κυριότερα προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν. Μια ενδεικτική λύση αυτού του 

προβλήµατος είναι η χρήση ενός τυποποιηµένου και ενοποιηµένου συστήµατος 

Supply Chain Management (SCM) software. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την πιο εύκολη 

παρακολούθηση και ανταπόκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα βοηθούσε στην 

ανάπτυξη ενός πιο κατάλληλου µηχανισµού καταγραφής και αναφοράς. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας θα γίνονταν πιο αποτελεσµατικές µέσω ενός 

πιο αποτελεσµατικού συστήµατος SCM (Blecken & Hellingrath, 2008). 

Ένα πακέτο software, προσανατολισµένο στις ανάγκες εφοδιαστικής αλυσίδας των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων, θα παρείχε καλύτερη ορατότητα της εκάστοτε 

κατάστασης, από τη στιγµή που τα δεδοµένα που θα συλλέγονταν θα µπορούσαν να 

συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό σύστηµα (Davidson, 2006). 
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Η έλλειψη επαρκών δεδοµένων των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που 

λαµβάνουν χώρα, αποτελούσε για πολύ καιρό εµπόδιο και για τις µετρήσεις της 

αποτελεσµατικότητας των οργανισµών. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι η ανάπτυξη και 

εγκατάσταση ενός λογισµικού εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθάει να ξεπεραστεί αυτό το 

εµπόδιο και αποτελεί µεγάλη πρόοδο για αυτόν τον κλάδο (Davidson, 2006). 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας έχει πολύ δρόµο ακόµα µέχρι να καθιερωθεί µε 

τα σωστά κριτήρια και σε όλες τις οργανώσεις. Υπάρχουν όµως αρκετά κίνητρα που 

ωθούν προς τα κει. Βέβαια, η απόσταση µεταξύ κινήτρου και εκτέλεσης είναι αρκετή, 

αλλά µπορεί να µικρύνει µε τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων logistics. Όµως, 

ακόµα και η εγκατάστασή τους από όλες τις οργανώσεις δεν αρκεί, αν παράλληλα δε 

γίνει σταθερή διαδικασία η χρήση των µετρητών απόδοσης και αποτελεσµατικότητας, 

που αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο (Davidson, 2006). 

 

4.1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

Παρακάτω θα δούµε από ποια στοιχεία πρέπει να αποτελείται ένα SCM λογισµικό 

που να µπορεί να εξυπηρετεί τις λειτουργίες των ανθρωπιστικών οργανώσεων 

(Blecken & Hellingrath, 2008). 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Ένα λογισµικό SCM θα πρέπει καταρχήν να διαθέτει ένα εύρος από δυνατότητες 

καταγραφής του κάθε γεγονότος, που αποτελεί προαπαιτούµενο για τον σχεδιασµό, 

την ανάλυση και την αξιολόγηση µιας επιχείρησης ανταπόκριση σε µια οποιαδήποτε 

κρίση. Με τον όρο καταγραφή εννοούµε τη διαχείριση αποθήκευσης και επιλογής – 

(παραγγελίας) όλων των υλικών και των πληροφοριών και της ροής αυτών από τους 

προµηθευτές προς τους δικαιούχους. Είναι, ήδη, κατανοητό ότι η καταγραφή πρέπει 

να µπορεί να γίνεται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, και άρα µε απλό τρόπο, 

ώστε να εξυπηρετεί τη δηµιουργία µιας ακριβής και έγκαιρης αναφοράς των 

γεγονότων.  
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• ΑΝΑΦΟΡΑ 

Όπως είδαµε και παραπάνω, η δηµιουργία αναφοράς είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

καταγραφή. ∆ιαφέρει, όµως από αυτήν στο εξής: στόχος µιας αναφοράς είναι η 

ενηµέρωση των δωρητών – προµηθευτών, καθώς και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

για τη διασφάλιση των πόρων – δωρεών και το σχεδιασµό των επιχειρήσεων του 

οργανισµού. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εργαλείο του SCM που επιτρέπει στους 

ανθρωπιστικούς οργανισµούς να παράγουν αναφορές προσαρµοσµένες στους 

κανονισµούς που διέπουν τους δωρητές τους και έτσι να αυξάνουν την αξία, τη 

σηµασία, τη βαρύτητα και τη διαφάνεια των ενεργειών τους κατά τη λειτουργία τους. 

Από τη στιγµή µάλιστα που ο αριθµός αυτών των οργανισµών συνεχώς αυξάνεται, η 

εκπόνηση µιας ορθής αναφοράς είναι αυτή που τους διαφοροποιεί και ίσως να 

αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτηµα του καθενός από αυτούς, στα µάτια των 

εξωτερικών παραγόντων. 

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Όλα τα λογισµικά SCM διαθέτουν ένα εργαλείο σχεδιασµού για τους υλικούς ή/και 

τους ανθρώπινους πόρους. Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να είναι ευπροσάρµοστος και 

ανθεκτικός και να λαµβάνει υπόψη το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι 

επιχειρήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων, το οποίο συχνά είναι απρόβλεπτο και 

άστατο. Τέτοιου είδους µηχανισµοί σχεδίασης µπορεί να είναι για παράδειγµα ένα 

αυτόµατο σύστηµα ενηµέρωσης σε περίπτωση που τα αποθέµατα ενός προϊόντος 

υποχωρήσουν κάτω από το επίπεδο ασφαλείας που έχει οριστεί, ή ακόµα και ο 

σχεδιασµός µιας  σύντοµης ή ασφαλούς ή συµφέρουσας από οικονοµικής απόψεως 

διαδροµής, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές διαδροµές. 

• ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σε αυτό το στοιχείο υπάρχουν δύο παράµετροι. Από τη µια, είναι απαραίτητο να 

υπάρχει ένα δίκτυο λειτουργικότητας εντός του οργανισµού. Για παράδειγµα, µια 

τοπική αποθήκη πρέπει να συσχετίζεται µε µια κεντρική αποθήκη, ώστε να 

παρακολουθούνται όχι µόνο τα τοπικά αποθέµατα, αλλά όλα τα αποθέµατα που 

υπάρχουν κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την άλλη µεριά, είναι επίσης 

απαραίτητο να υπάρχει και ένα δίκτυο που να ενώνει όλους τους ανθρωπιστικούς 

οργανισµούς, που θα καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες εµπλέκονται παραπάνω 
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από µία ανθρωπιστικές οργανώσεις σε και περιοχή, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν 

οι στόχοι και οι εντολές όλων. Κάτι τέτοιο προάγει τη συνεργασία, βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων και προσφέρει ισορροπία στην έλλειψη ή 

ακόµα και αφθονία των αγαθών σε µία ανθρωπιστική οργάνωση. Συνοψίζοντας, ο 

συσχετισµός αυτός, λοιπόν, προσφέρει την ολοκληρωµένη παρακολούθηση των 

δεδοµένων αποθήκης, αρχηγείου ακόµα και των ανθρώπων που συµµετέχουν, τόσο 

σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. 

• ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο συσχετισµός των συστηµάτων που αναφέραµε 

παραπάνω, είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας σύνδεσης διαδικτύου (internet) για την 

όσο το δυνατόν γρηγορότερη µεταφορά των δεδοµένων. Αυτό, τις περισσότερες 

φορές, δεν είναι δυνατόν. Μια σύνδεση internet δεν είναι εύκολα διαθέσιµη σε 

καταστάσεις κρίσης. Οπότε, η λύση είναι, τα συστήµατα SCM για αυτούς τους 

σκοπούς να  προσφέρουν δύο επιλογές, δηλαδή, συσχετισµό των συστηµάτων είτε µε 

τη σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο µε καθυστέρηση, 

βέβαια, στον συγχρονισµό. Με αυτόν τον τρόπο ο συγχρονισµός από τη συλλογή των 

τοπικών δεδοµένων θα γίνει όταν θα επιτευχθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Με τον όρο διαµόρφωση αναφερόµαστε στο γεγονός ότι µια ανθρωπιστική οργάνωση 

ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσει µόνο ορισµένα τµήµατα από το σύνολο ενός 

λογισµικού SCM, που θα είναι απαραίτητα σε δεδοµένες χρονικές στιγµές, ή ακόµα 

σε διαφορετικά επίπεδα της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγµα, 

το τµήµα του λογισµικού SCM που θα είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσει το 

αρχηγείο της επιχείρησης µπορεί να είναι από τα πιο πολύπλοκα τµήµατα του 

λογισµικού, ενώ, αντιθέτως, µια οµάδα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε µια 

αποµακρυσµένη περιοχή, µπορεί απλά να αξιοποιήσει ένα πολύ απλό τµήµα του, 

όπως τη διαχείριση αποθεµάτων. Ο όρος προσαρµογή αναφέρεται στο γεγονός ότι και 

πάλι θα αξιοποιηθούν διαφορετικά τµήµατα του λογισµικού SCM, αλλά µε τη 

διαφορά ότι αυτό εξαρτάται από το µέγεθος και το σκοπό της επιχείρησης, που σε 

κάθε περίπτωση αυτά τα στοιχεία θα είναι διαφορετικά. 
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• ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Ο εντοπισµός και η ανίχνευση είναι από τα βασικά εργαλεία ενός συστήµατος SCM, 

αφού δίνει τη δυνατότητα της πρόβλεψης και της χρονικής προσαρµογής των χρόνων 

άφιξης των παραγγελιών, καθώς και της αναφοράς της τοποθεσίας των αγαθών κατά 

µήκους της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε δεδοµένη στιγµή. Επίσης, 

βοηθάει στον σχεδιασµό και αυξάνει τη διαφάνεια της ανθρωπιστικής οργάνωσης και 

των διαδικασιών της. 

• ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Το στοιχείο αυτό αφορά τους logisticians, οι οποίοι, ειδικά στην εφοδιαστική αλυσίδα 

ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν έλλειψη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τόσο στην 

γραπτή καταγραφή όσο και στην καταγραφή των γεγονότων µέσω ενός ηλεκτρονικού 

συστήµατος. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης 

στον αναγνώστη – χρήστη, η οποία συνάδει µε τους περιορισµένους χρόνους δράσης 

στις περιπτώσεις ανάκυψης κάποιου προβλήµατος. Άρα, γίνεται κατανοητό, ότι ένα 

σύστηµα SCM για τον συγκεκριµένο κλάδο θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση, 

αφού, δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για εκπαίδευση πάνω σε αυτό. 

• ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (software) 

Το λογισµικό που χρησιµοποιείται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις µπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Από τη µία υπάρχει η επιλογή της αγοράς, 

εγκατάστασης και της εφαρµογής ενός λογισµικού, µαζί µε τις απαραίτητες 

ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις που το συνοδεύουν, το οποίο, βέβαια εµπεριέχει ένα 

µεγάλο κόστος. Από την άλλη, υπάρχει η επιλογή ενός open-source λογισµικού ή 

ενός freeware, το οποίο συχνά προτιµάται λόγω του ότι µπορεί να προσαρµοστεί στις 

διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες που προκύπτουν στο πεδίο δράσης των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων και κυρίως λόγω του ότι δεν συνοδεύεται από κάποιο 

αντίτιµο για την άδεια χρήσης του. 

Ένα λογισµικό είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό σε µια καταστροφή όταν έχει 

αναπτυχθεί από πιο πριν, κατά την ήρεµη περίοδο και όχι κατά τη διάρκεια της 

καταστροφής, όπου υπάρχει πολύ πίεση. Επίσης, µπορεί να αναπτυχθεί και να 

εξελιχθεί και µε τη βοήθεια των ανθρώπων της κοινότητας σε ανάγκη, οι οποίοι είναι 

γνώστες αυτών των επιστηµών (Amin & Goldstein, 2008). 
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• ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (hardware) 

Από τη στιγµή που η τεχνολογία λογισµικού δεν είναι τόσο αναπτυγµένη στην 

εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας, τότε και το υλικό που χρειάζεται ώστε 

να µπορέσει να «τρέξει» το λογισµικό, δηλαδή το σύστηµα SCM θα πρέπει να είναι 

και αυτό περιορισµένο. Άρα, και το κόστος του θα πρέπει παραµείνει χαµηλό, τόσο 

ώστε να είναι και ανθεκτικό για να µπορεί να λειτουργήσει έξω στο πεδίο δράσης, 

αλλά και ευέλικτο, για να µπορεί να µεταφέρεται και να στήνεται εύκολα. 

Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι πολλά και 

διάφορα και κάποια από αυτά έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριµένες οργανώσεις 

αποκλειστικά. Παρακάτω θα αναφέρουµε κάποια από αυτά, τα οποία αποτέλεσαν 

«σταθµούς» στην πρόσφατη 20χρονη «ιστορική» εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ανθρωπιστικής βοήθειας και βασίζονται στο S.C. Management. 

 

4.1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

� SUMA (Humanitarian Supply Management System) 

Πρόκειται για το πρώτο εργαλείο SCM που δηµιουργήθηκε το 1992 - 1993 από την 

Παναµερικανική Οργάνωση Υγείας (Pan American Health Organization – PAHO) σε 

συνεργασία και µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) στη Λατινική Αµερική 

και τις χώρες της Καραϊβικής, και σχεδιάστηκε ειδικά για περιπτώσεις ανθρωπιστικής 

κρίσης. Σκοπός του είναι η βελτίωση της διαχείρισης της ροής των αγαθών από τη 

συλλογή, στη διαλογή και στην αποθήκευση µέχρι να φτάσουν στα θύµατα των 

καταστροφών, ενδυναµώνοντας την ικανότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να 

διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα τις ανθρωπιστικές προµήθειες (http://www.disaster-

info.net/SUMA/english/faq.htm). Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη συνεργασίας και 

αποτελεσµατικότητας στην απόκριση µιας καταστροφής. 

Λειτουργίες – modules 

Το SUMA περιλαµβάνει τρία διαφορετικά modules - SUMA Central, Field Unit και 

∆ιαχείριση αποθεµάτων (Warehouse) – τα οποία χρησιµοποιούνται σε διαφορετικά 

οργανωσιακά επίπεδα.  
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� Το SUMA Central module χρησιµοποιείται στο κέντρο συντονισµού, όπου 

συγκεντρώνονται και συγχωνεύονται όλα τα δεδοµένα από όλα τα modules. 

� Το Field Unit module χρησιµοποιείται στα σηµεία εισόδου των αγαθών, όπως 

τα λιµάνια και τα αεροδρόµια, για µια πρώτη καταγραφή και διαλογή. Στο 

σηµείο αυτό διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1) άµεσης διανοµής, 2) 

χαµηλότερης προτεραιότητας διανοµή και 3) προϊόντα µηδενικής 

προτεραιότητας (http://www.disaster-info.net/SUMA/english/faq.htm). Τα 

δεδοµένα αυτά περνάνε στο κέντρο συντονισµού και από κει στα κατά τόπους 

σηµεία αποθήκευσης. 

� Στις αποθήκες, το Warehouse module χρησιµοποιείται για την καταγραφή της 

παραλαβής και παράδοσης των αγαθών, αλλά και άλλων εργασιών 

αποθήκευσης. Ταυτόχρονα αποστέλλονται αναφορές σχετικά µε αυτές τις 

εργασίες στο κέντρο συντονισµού, οι οποίες διευκολύνουν τη συνεργασία µε 

τις άλλες οργανώσεις που µπορεί να εργάζονται παράλληλα για να ξεπεραστεί 

η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (http://www.disaster-

info.net/SUMA/english/faq.htm). 

Υπάρχει ακόµα ένα module, το οποίο ονοµάζεται Pledges Module, δηλαδή ενέχυρο 

και επιτρέπει τη διαχείριση πληροφοριών για τις προµήθειες, οι οποίες ακόµα δεν 

έχουν φτάσει στο πεδίο καταστροφής. Έτσι, η οργάνωση παρακολουθεί παράλληλα 

και τις χορηγίες και τις δωρεές που γίνονται, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει πιο 

γρήγορα στις ανάγκες που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια 

(http://www.disaster-info.net/SUMA/english/faq.htm). 
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Σχήµα 5: SUMA modules (Blecken & Hellingrath, 2008) 

 

Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα 

Η επιτυχία του SUMA δεν εξαρτάται µόνο από το τεχνολογικό επίπεδο του 

λογισµικού, αλλά και από τους ανθρώπους που το χρησιµοποιούν. Η κεντρική ιδέα, 

γύρω από την οποία αναπτύχθηκε το λογισµικό, ήταν να είναι όσο πιο απλό γίνεται, 

ώστε να είναι καταρχήν, εύκολη η χρήση του από το προσωπικό του οργανισµού, 

που, όπως προαναφέραµε µπορεί να µην είναι εξειδικευµένο πάνω σε τέτοιου είδους 

τεχνολογία, και κατά δεύτερον, να είναι δυνατή η χρήση του συστήµατος και στις πιο 

αποµακρυσµένες και ερηµικές περιοχές, µε όσο το δυνατόν ελάχιστο υλικό 

εξοπλισµό γίνεται (Blecken & Hellingrath, 2008). 

Έτσι, τα πλεονεκτήµατα του SUMA, από µεριάς λογισµικού και µόνο, συνοπτικά, θα 

λέγαµε ότι είναι τα εξής (Reynolds, 2004) : 

� Είναι ένα σύστηµα ανίχνευσης που εστιάζει στους δωρητές – προµηθευτές 

των αγαθών, 

� Προσφέρει υψηλό επίπεδο διαφάνειας στις διαδικασίες, και 

� Προσφέρει δυνατότητα προτεραιότητας στις προµήθειες. 

Από την άλλη, όµως δεν λείπουν και τα µειονεκτήµατά του, όπως είναι: 

� Οι φτωχές δυνατότητες σχεδιασµού 

� Η φτωχή ροή εργασίας ανάµεσα στα τρία modules 
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� Η έλλειψη οικονοµικής διαχείρισης  

Πιο συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός δεν είναι δυνατός στο σύστηµα SUMA. Ο 

συσχετισµός των modules και η µεταφορά των δεδοµένων µπορεί να γίνει µόνο µέσω 

δισκέτας, ένα ευπαθές αντικείµενο, αλλά και αργό σαν τρόπος µεταφοράς. Το 

σύστηµα SUMA δεν ήταν συµβατό, ούτε µπορούσε εύκολα να επικοινωνήσει µε 

άλλα συστήµατα, οπότε και η οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρµογής του ήταν πολύ 

δύσκολη. 

Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη βελτίωσης του συστήµατος SUMA, όπως και έγινε, και 

προέκυψε το σύστηµα LSS – (Logistics Support System), που θα δούµε παρακάτω. 

Παρόλα αυτά, το σύστηµα SUMA χρησιµοποιούταν µέχρι και το 2005 σε πολλών 

ειδών φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές, πριν αντικατασταθεί εντελώς από τα 

καινούρια, πιο αναβαθµισµένα συστήµατα, κυρίως σε χώρες µέλη του ανθρωπιστικού 

οργανισµού PAHO, (Λατινική Αµερική, Καραϊβική) που το δηµιούργησε, για τη 

µεταφορά τροφίµων και άλλων αγαθών. 

 

� LSS 

Το LSS – (Logistics Support System), είναι ο «διάδοχος» του SUMA και είναι ένα 

εργαλείο SCM που παρέχεται δωρεάν σε όλους τους οργανισµούς ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Η ανάπτυξή του βασίστηκε στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τη χρήση 

του SUMA, καθώς και στις προτάσεις που έκαναν διάφορες χώρες, µη – 

κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισµοί των Ηνωµένων Εθνών, που το είχαν 

χρησιµοποιήσει. Αυτό που καλείται το σύστηµα LSS να κάνει παραπάνω από το 

SUMA είναι να συνδυάσει και να διαχειριστεί καλύτερα τα διαθέσιµα αποθέµατα και 

τη χωρητικότητα των µέσων µεταφοράς τους. Να σηµειώσουµε ότι δεν πρόκειται για 

σύστηµα εντοπισµού, αλλά παρέχει στους χρήστες του µια ολοκληρωµένη εικόνα του 

τι από τα αποθέµατα παραδόθηκε και τι κατέφτασε (Amin & Goldstein, 2008 και 

http://www.lssweb.net/).  

Λειτουργίες – modules 

Το σύστηµα LSS περιλαµβάνει πέντε modules, τα οποία είναι τα παρακάτω 

(http://www.lssweb.net/faq/66-lss-main-functionsentities.html): 
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� Με το module εισόδου τα εισερχόµενα αγαθά καταγράφονται και 

κατηγοριοποιούνται κατά την άφιξή τους στα πεδία δράσης και έτσι γίνονται 

διαθέσιµες οι πληροφορίες σχετικά µε τα αποθέµατα. 

� Τα modules παράδοσης διαχειρίζονται τα εξερχόµενα αγαθά και εξάγουν 

δελτία αποστολής. 

� Έτσι, η κατάσταση και τα στοιχεία όλων των αγαθών καταχωρούνται στο 

σύστηµα µε το module αιτηµάτων, που συνδέεται µε το module ροής, όπου 

γίνεται η διαχείριση όλων των αναµενόµενων φορτίων. 

� Κάθε φορά δηµιουργείται µια αναφορά που περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι 

οποίες µπορούν να αναλυθούν για διαφορετικούς λόγους, θέτοντας 

διαφορετικά κριτήρια.  

 

Σχήµα 6 : LSS modules (Blecken & Hellingrath, 2008) 

 

Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του συστήµατος LSS είναι οι δυνατότητες 

συγχρονισµού και διαδικτύου, που επιτρέπουν τη ροή των πληροφοριών και 

ενισχύουν τη διαφάνεια µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ακόµα ένα πλεονέκτηµα 

είναι η εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων, ακόµα και µε διαφορετικά 

συστήµατα (http://www.lssweb.net/). Σε αυτή την πιο βελτιωµένη έκδοση του SUMA 

µπορεί να γίνει και κάποιου βαθµού, σχεδιασµός µε το module ροής. Τέλος, το 

module αναφοράς, παράγει ποικίλα αναλυτικά διαγράµµατα. 
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Φυσικά, υπάρχουν και εδώ κάποια µειονεκτήµατα, όπως το ότι η ιχνηλασιµότητα των 

αγαθών δεν είναι δυνατή, και όσον αφορά στις λειτουργίες της αποθήκης, αυτές 

περιορίζονται µόνο στα modules εισαγωγής και παράδοσης. 

 

� Helios 

Το πρόγραµµα Helios δηµιουργήθηκε µετά από επίµονες απαιτήσεις µεγάλων µη -  

κυβερνητικών οργανισµών για ένα νέας γενιάς λογισµικό διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε µετά από το τσουνάµι τον ∆εκέµβριο του 2004 

στην Νότιο-ανατολική Ασία και είχε σκοπό να επιτρέψει την αποτελεσµατική 

παρακολούθηση των χιλιάδων αγαθών και δωρεών που δαπανήθηκαν στις κοινότητες 

της περιοχής (http://www.fritzinstitute.org/prgTech-HELIOS_Tech_specs.htm, 2008).  

Το Helios αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Fritz, έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό, ο 

οποίος ιδρύθηκε το 2001 και συνεργάζεται µε κυβερνήσεις, µη-κυβερνητικούς 

οργανισµούς και εταιρείες µε σκοπό την ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων για την άµεση 

και αποτελεσµατική ανταπόκριση και ανακούφιση των πληγέντων σε καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης (Blecken & Hellingrath, 2008). 

Οι µεγαλύτερες οργανώσεις µπορούν να υποστηρίξουν οι ίδιες το Helios, σε αντίθεση 

µε τις µικρότερες, οι οποίες µπορούν να επιλέξουν το λογισµικό ως ένα υπηρεσιακό 

µοντέλο, όπου το Helios «φιλοξενείται» από ένα κέντρο δεδοµένων και όλο το 

κοµµάτι της εγκατάστασης, της υποστήριξης και της διαχείρισης γίνεται από έναν 

τρίτο συνεργάτη (http://www.fritzinstitute.org/prgTech-HELIOS_Tech_specs.htm, 

2008). 

Λειτουργίες 

Το Helios διαθέτει 5 modules, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Blecken & 

Hellingrath, 2008 και Kitsios, 2009). 

� ∆ιαδικασία αιτήµατος (Request Processing module): πρόκειται για τη 

διαχείριση των αιτηµάτων που έχουν εκδοθεί και περιλαµβάνει τον εκδότη, το 

είδος των αγαθών που χρειάζονται, την ηµεροµηνία, τον τόπο κτλ. µόλις 

γίνουν αυτές οι διαδικασίες, τότε περνάµε στο επόµενο module της 

αποθήκευσης. 
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� Αποθήκευση (Warehousing module): λαµβάνουν χώρα όλες οι διεργασίες 

αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεµάτων, όπως για παράδειγµα διαδικασίες 

ολοκληρωµένων ή τµηµατικών παραδόσεων, εκτύπωση ετικετών 

ταυτοποίησης και παραγωγή αναφορών. 

� Προµήθειες (Procurement module): ασχολείται µε τη διαχείριση και την 

παραγγελία και την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

� Κινητικότητα (Mobilization module): έχει να κάνει µε τις δωρεές διαφόρων 

ειδών, καθώς και τη διανοµή τους στις επιχειρήσεις της οργάνωσης. ∆ίνεται η 

δυνατότητα σχεδιασµού, παρακολούθησης, αναφοράς. 

� Αναφορές (Reports) 

 

Σχήµα 7: Helios modules  (Blecken & Hellingrath, 2008) 

 

 

Το Helios, επιτελεί και άλλες, πρόσθετες λειτουργίες, όπως ο υπολογισµός του 

φόρου, αξιολόγηση των προµηθευτών και ηµερολόγιο. Το τελευταίο είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιµο γιατί παρέχει τη δυνατότητα να προβληθούν και να εισαχθούν πληροφορίες 

και δεδοµένα, σχετικά µε τις ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής (Blecken & 

Hellingrath, 2008). 
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Εικόνα 2 : Helios modules (Fenton &Wachiuri, 2007) 

 

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

Το λογισµικό Helios αναπτύχθηκε για να µπορεί να χρησιµοποιείται από 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, είτε µεγαλύτερες, είτε πιο µικρές. Είναι ένα ελεύθερο 

λογισµικό, ευέλικτο, φιλικό στον χρήστη, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εκπαίδευση 

και υλικό (hardware), πράγµα που βοηθάει στη µείωση του κόστους, ειδικά για τις 

µικρότερες οργανώσεις. Επίσης, υπάρχει η επιλογή λειτουργίας και χωρίς σύνδεση 

στο διαδίκτυο, ένα σηµαντικό στοιχείο όταν στις περιοχές που συνέβη µια 

καταστροφή, δεν υπάρχει πια υποδοµή για µια τέτοια σταθερή σύνδεση. Τέλος 

υπάρχει δυνατότητα συσχετισµού του συστήµατος µε άλλα, για τη δηµιουργία 

κεντρικού συντονισµού των ενεργειών των διάφορων ανθρωπιστικών οργανώσεων 

(Mizushima, 2007).  

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του Helios είναι ότι δε διαθέτει εργαλείο διαχείρισης 

αποθήκης, ούτε µηχανισµούς προγραµµατισµού διαδροµών και οχηµάτων. Οι 

χρήστες, ίσως να δυσκολεύονται λίγο στη χρήση του Helios, λόγω των πολλών 

συντοµογραφιών που περιέχει, και η πλοήγηση, ίσως να γίνεται λίγο πολύπλοκα. 
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Ενώ, όπως είπαµε στην παραπάνω παράγραφο, είναι ένα ελεύθερο λογισµικό, ο 

κεντρικός server διατίθεται στο εµπόριο. 

 

� LogistiX 

Το LogistiX είναι ένα εργαλείο SCM, που αναπτύχθηκε το 2006 
από τον οργανισµό 

ανθρωπιστικής βοήθειας «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Médecins sans Frontières - MSF) 

και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από αυτόν.  

Λειτουργίες 

Στο συγκεκριµένο λογισµικό υπάρχουν δύο επίπεδα λειτουργίας. Το πρώτο είναι το 

Mission Coordination, το οποίο ασχολείται µε θέµατα προµηθειών και διαχείρισης. 

Το δεύτερο είναι το Project Coordination, που ασχολείται µε την πραγµατική 

κατανάλωση των αγαθών και µε διαδικασίες διαχείρισης παραγγελιών. Με τον 

συνδυασµό αυτών των δύο επιπέδων επιτυγχάνεται η ροή όλων των αγαθών και των 

πληροφοριών. 

� Η ροή των αγαθών ξεκινάει από τα αιτήµατα του επιπέδου Project 

Coordination. Το λογισµικό προσφέρει την επιλογή «Document Out», η οποία 

λαµβάνεται από το επίπεδο Mission Coordination ως «Request In». Σε αυτό το 

επίπεδο, τα αιτήµατα µετατρέπονται σε αγορές σε τοπικό επίπεδο, ή σε 

µεταφορά αποθεµάτων ή ακόµα και σε διεθνείς παραγγελίες.  

� Έπειτα, τα αγαθά που συλλέχθηκαν, καταγράφονται κατά την είσοδό τους 

στους χώρους αποθήκευσης.  

� Κατά την έξοδό τους, χρησιµοποιείται ένα module  που εκδίδει τα δελτία 

αποστολής κατά τη συσκευασία τους.  

� Τέλος, υπάρχουν δύο modules, η διαχείριση αποθεµάτων και η 

παρακολούθηση, τα οποία αντλούν πληροφορίες και από τα δύο επίπεδα, 

αλλά στέλνουν κιόλας, πληροφορίες σε αυτά. 



54 

 

 

Σχήµα 8: LogistiX modules (Blecken & Hellingrath, 2008) 

 

Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα 

Το LogistiX είναι ένα σύστηµα που καλύπτει τις περισσότερες από τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Με το module 

παρακολούθησης τόσο της πραγµατικής ροής, όσο και της ροής των πληροφοριών, 

είναι δυνατή η ιχνηλασιµότητα των αγαθών. Επίσης, το σύστηµα µπορεί να 

υπολογίσει τρεις δείκτες λειτουργίας: Lead time, order display και commitment.  

Οι λειτουργίες καταγραφής και αναφοράς είναι πλήρως συνδεδεµένες, όπως θα 

έπρεπε. Ακόµα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται προβλέψεις µε βάση τα 

προηγούµενα δεδοµένα, ή µε τον µηχανισµό ειδοποίησης στο module της διαχείρισης 

αποθεµάτων. 

Στα µειονεκτήµατα του είναι το ότι δεν µπορεί να συσχετιστεί µε άλλα συστήµατα ή 

να υποστηρίξει µια διαδικτυακή σύνδεση µε αυτά. Επίσης, τα δεδοµένα δεν περνάνε 
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µέσα από κάποιον κεντρικό server και έτσι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά σε 

πραγµατικό χρόνο. Τέλος, το σύστηµα LogistiX δεν είναι τόσο φιλικό προς τον 

χρήστη, λόγω της πολύπλοκης δοµής των λειτουργιών του καθώς και του ότι περιέχει 

πολλές συντοµογραφίες που δυσκολεύουν τη χρήση του. 

 

� Sahana  

Το Sahana Disaster Management System  είναι ένα δωρεάν λογισµικό ανοιχτής πηγής 

[Free and Open Source Software (H-FOSS)], το οποίο δηµιουργήθηκε αµέσως µετά 

το τσουνάµι στη Σρι-Λάνκα, στη νότιο – ανατολική Ασία, τον ∆εκέµβριο του 2004 

(De Silva & Prutsalis, 2010 και Careem et al., 2006). Το όνοµα «Sahana» προέρχεται 

από τη σενεγαλέζικη γλώσσα και σηµαίνει ανακούφιση (relief) και δηµιουργήθηκε 

για αυτόν ακριβώς τον σκοπό – να παρέχει ένα αυτόµατο σύστηµα που θα προσφέρει 

ανακούφιση όταν θα προκύψει κάποια καταστροφή. Έχει χρησιµοποιηθεί, ήδη σε 

αρκετές καταστροφές, όπως για παράδειγµα ο σεισµός στο Πακιστάν το 2005, την 

Ινδονησία το 2006 και την Αϊτή το 2010 (Blecken & Hellingrath, 2008 και Careem et 

al., 2006). 

Λειτουργίες 

Το Sahana είναι ένα λογισµικό που βασίζεται στη χρήση του internet και προσφέρει 

πολλές λειτουργίες στη διαχείριση καταστροφών. Οι βασικές του λειτουργίες είναι 

Organization Registry (OR), Missing Persons/Disaster Victims Registry (RMS), 

Camps/Shelter Registry (SR) και Request Management System (RMS) (Careem et al., 

2006, De Silva, 2006 και Prutsalis et al., 2010). Από αυτές, δεν αποτελούν όλες, 

εργασίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, παρά µόνο η τελευταία, η οποία 

περιλαµβάνει τα εξής (Blecken & Hellingrath, 2008):  

� ∆ιαχείριση Βοήθειας (Request/Aid Management), 

� ∆ιαχείριση Αποθεµάτων (Inventory Management) και 

� Σύστηµα Αναφοράς (Reporting System), 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 9 : Sahana modules (Blecken & Hellingrath, 2008) 

 

Στη λειτουργία Request/Aid Management εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες που απαιτούνται (κατηγορία, µονάδες, κατάσταση και πληροφορίες 

επικοινωνίας) από όλες τις εµπλεκόµενες οντότητες που παρέχουν βοήθεια, καθώς 

και µε την αναµενόµενη υποστήριξη που χρειάζεται στην εκάστοτε περίσταση. Με 

αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων, όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι 

µπορούν να παρακολουθούν και να διασταυρώνουν τις αιτήσεις για βοήθεια (Careem 

et al., 2006, De Silva, 2006 και De Silva & Prutsalis, 2010). 
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Εικόνα 3: Sahana Request Management System (De Silva, 2006) 

 

Η λειτουργία Inventory Management είναι ουσιαστικά η διαχείριση της αποθήκης, 

δηλαδή από τη στιγµή που φτάνουν τα αγαθά στην αποθήκη µέχρι την τελική 

διανοµή τους στους δικαιούχους. Με τη βοήθεια αυτής, γίνεται η πλήρης και 

λεπτοµερής καταγραφή (ποσότητα, περιγραφή, ηµεροµηνία λήξης κ.τ.λ.) των αγαθών 

που εισέρχονται. Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση 

αγαθών  του Π.Ο.Υ., όπως αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο (De Silva, 2006 

και De Silva & Prutsalis, 2010). 

Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα σύνταξης αναφορών, αλλά και γραφικών 

παραστάσεων και διαγραµµάτων, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των 

δεδοµένων. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις δικές τους 

παραµέτρους και να επιλέξουν τις λειτουργίες του προγράµµατος που θα χρειαστούν 

σε κάθε περιστατικό (Careem et al., 2006). 
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Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα 

Από τις λειτουργίες του Sahana που είδαµε παραπάνω, καταλαβαίνουµε ότι δεν 

πρόκειται για ένα σύστηµα που επικεντρώνεται σε θέµατα διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αλλά περισσότερο στη συνεργασία και το σχεδιασµό των ανθρωπιστικών 

επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα λογισµικό ανοιχτής πηγής, που λόγω αυτού, από τη 

µια έχει χαµηλό κόστος, από την άλλη, όµως, µπορεί να δηµιουργήσει µελλοντικά 

προβλήµατα στην υπάρχουσα ανικανότητα διαχείρισης της ροής αγαθών και 

πληροφοριών. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµά του, όµως, είναι ότι οι διαδικασίες 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας δεν επιτελούνται µε συνοχή και κατανοητά, 

καθώς και ότι τα δεδοµένα ή οι πληροφορίες δεν µπορούν να εξαχθούν και να 

εισαχθούν σε άλλα συστήµατα ή βάσεις δεδοµένων.  

Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος που έχει στηθεί το σύστηµα είναι πολύ λειτουργικός και του 

επιτρέπει να είναι ευέλικτο και ευπροσάρµοστο. Ο συσχετισµός των λειτουργιών του 

είναι η βασική ιδέα του συστήµατος. Οι διάφοροι σταθµοί µπορούν να 

συγχρονιστούν, ώστε να είναι δυνατή και αποτελεσµατική η συνεργασία τόσο µέσα 

στην οργάνωση όσο και µεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων που συµµετέχουν. 

Τέλος, η καταγραφή και ο µηχανισµός αναφορών είναι πολύ αναπτυγµένα στοιχεία 

(Blecken & Hellingrath, 2008 και Careem et al., 2006). 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί, µπορούµε να δούµε συνοπτικά τις λειτουργίες των 

λογισµικών ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέραµε παραπάνω και σε ποιο βαθµό τις 

προσφέρουν. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να καταλήξουµε στο συµπέρασµα του ποιο 

είναι το καλύτερο, αν και όλα µπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά από τη στιγµή που 

θα χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό  που τους ταιριάζει, αλλά ταυτόχρονα ποτέ δεν θα 

είναι αρκετά, λόγω του ότι η εφοδιαστική αλυσίδα του τοµέα ανθρωπιστικής 

βοήθειας έχει όλο και περισσότερες απαιτήσεις.  

Ξεκινάµε µε τη λειτουργία του σχεδιασµού, που είναι βασικό στοιχείο για την 

καλύτερη παροχή βοήθειας και χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. ∆υστυχώς, η 

λειτουργία αυτή γενικότερα, δεν είναι αρκετά αναπτυγµένη σε κανένα σχεδόν από τα 



59 

 

συστήµατα που αναφέραµε. Η λειτουργία της καταγραφής, παρ’ όλα αυτά, είναι το 

πιο δυνατό στοιχείο όλων των συστηµάτων, αφού είναι πολύ αναπτυγµένο.  

∆εύτερο δυνατό στοιχείο όλων των συστηµάτων είναι οι αναφορές, οι οποίες όµως 

διαφέρουν ως προς το περιεχόµενο και τη µορφή από σύστηµα σε σύστηµα.  Μόνο το 

σύστηµα SUMA δεν παρέχει επαρκώς εσωτερικές και εξωτερικές µορφές αναφορών, 

µιας και είναι και το πιο παλιό.  

Μια άλλη πολύ σηµαντική λειτουργία, όπως είδαµε είναι ο αλληλοσυσχετισµός των 

συστηµάτων, ο οποίος είναι δυνατός στα συστήµατα Helios και Sahana, τόσο εντός 

των ανθρωπιστικών οργανισµών, όσο και δια-οργανωσιακά. Σε όλα, εκτός από το 

SUMA, είναι δυνατή η επεξεργασία χωρίς να απαιτείται σύνδεση, δηλαδή, υπάρχει 

συγχρονισµός των δεδοµένων. 

Όλα τα συστήµατα είναι, όπως και οφείλουν να είναι, ευµετάβλητα, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι αυτό το πετυχαίνουν µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα, το Sahana 

µπορεί εύκολα να παραµετροποιηθεί, ενώ το LogistiX διαθέτει διαφορετικά εργαλεία 

για τα διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας. Αλλά, γενικά είναι πολύ πιθανόν να 

υπάρξουν αναβαθµίσεις προς αυτή την κατεύθυνση στο µέλλον. 

Η ανίχνευση και ο εντοπισµός των προϊόντων είναι µια λειτουργία που παρέχεται 

µόνο από το σύστηµα Helios και το LogistiX. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Από αυτά 

τα δύο πιο αξιοσηµείωτο είναι αυτό του Helios µε την επιλογή ηµερολογίου (calendar 

option), η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των ηµεροµηνιών παράδοσης, των 

απρόοπτων διακοπών στη ροή υλικών και πληροφοριών ή γεγονότων.  

Το λογισµικό SUMA είναι το λιγότερο φιλικό προς τον χρήστη από τα υπόλοιπα 

τέσσερα, όπως είναι λογικό. Αυτό το µειονέκτηµα, βέβαια εξαλείφθηκε µε το πιο 

αναβαθµισµένο LSS, το οποίο, όµως εξακολουθεί να µην έχει καθαρό σχεδιασµό. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το LogistiX, στο οποίο χρειάζεται κάποιος χρόνος και 

υποµονή από τη µεριά του χρήστη για να αποκτήσει άνεση στη χρήση του. Το 

λογισµικό Sahana θα λέγαµε ότι προσφέρει το πιο φιλικό περιβάλλον στο χρήστη, 

ενώ τα προηγούµενα λογισµικά που αναφέραµε, τουλάχιστον παρέχουν κατανοητές 

οδηγίες χρήσης και υλικό αυτό-εκµάθησής τους. Τέλος, όλα τα συστήµατα εκτός από 

το LogistiX, είναι δωρεάν. Αλλά όλα προσπαθούν να περιορίσουν στο ελάχιστο την 

ανάγκη τους για το απαραίτητο hardware.  
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Από τα παραπάνω λογισµικά που παρουσιάστηκαν, τα καλύτερα και πιο 

ολοκληρωµένα, βάσει προτεραιοτήτων και σηµαντικότητας των λειτουργιών, 

φαίνεται να είναι το Helios και το LogistiX, προσφέροντας δυνατότητες SCM που 

µπορούν πιο εύκολα να προσαρµοστούν στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Από 

την άλλη, το Sahana διαθέτει τα περισσότερα «προσόντα» να εξελιχθεί σε καλύτερο, 

λόγω και της αρχιτεκτονικής ανοιχτής πηγής που διαθέτει.  

Πίνακας 3: Περίληψη αξιολόγησης S.C.M. λογισµικών για ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 

 SUMA LSS Helios LogistiX Sahana 

Σχεδιασµός − − − ● ● 

Καταγραφή ● ●● ●● ●● ●● 

Αναφορές ● ●● ●● ●● ● 

Off-line λειτουργία − ●● ●● ● ●● 

Αλληλοσυσχετισµός −  ● ●● − ●● 

Μεταβλητότητα/Ευελιξία ● ● ●● ● ●● 

Εντοπισµός/Ανίχνευση − − ● ● − 

Φιλικό στο χρήστη ● ●● ● ● ● 

Κόστος ● ●● ● ● ● 

 

Πέρα από τα λογισµικά που είδαµε έχουν φυσικά αναπτυχθεί και άλλα, τα οποία είναι 

µικρότερης ισχύος και χρησιµοποιούνται για ένα µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και κυρίως από µία οργάνωση. Για παράδειγµα, το Microsoft FACTS (Food and 

Commodity Tracking System), ένα λογισµικό για την ανίχνευση τροφής και 

προϊόντων που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε διάφορους NGOs και 

χρησιµοποιείται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι 

πολύ φιλικό στον χρήστη, λόγω του ότι βασίζεται στο ίντερνετ και έχει υψηλή 

φορητότητα, καλύπτει πολύ καλά τις διαδικασίες, αλλά η διαχείριση logistics και η 

ροή των εργασιών είναι φτωχές (Mizushima, 2007 και Reynolds, 2006). 

Ένα άλλο λογισµικό είναι το CTS (Commodity Tracking System 2000), που 

χρησιµοποιείται από τις οργανώσεις Save the Children και World Vision για την 

ανίχνευση προϊόντων και δηµιουργήθηκε έτσι ώστε να µην απαιτείται πολύ 

εκπαίδευση για τη χρήση του, οπότε και είναι φιλικό στον χρήστη µε πολύ καλή 
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κάλυψη των διαδικασιών, χωρίς, όµως να είναι επαρκές το κοµµάτι που έχει να κάνει 

µε τις προµήθειες (Mizushima, 2007 και Reynolds, 2006). 

Ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται από την οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα είναι 

το Log 6.5 (XNEGOS) για την ανίχνευση τροφής, φαρµάκων και άλλων προϊόντων, 

το οποίο ενώ από τη µία έχει καλή απόδοση και υψηλές δυνατότητες από την άλλη 

είναι δύσκολο να εγκατασταθεί και δεν είναι φιλικό στον χρήστη, καθώς και δεν έχει 

δυνατότητες σχεδιασµού (Reynolds, 2006). 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε το λογισµικό SAP που χρησιµοποιείται από τη UNICEF 

και της δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύει όλα τα προϊόντα της, να τα κατηγοριοποιεί, 

να εκδίδει τιµολόγια αγοράς και να τα παρακολουθεί ακόµα και κατά το στάδιο της 

συσκευασίας.  

Υπάρχουν, όµως και άλλου είδους εφαρµογές, που δεν αναπτύχθηκαν για τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά σιγά – σιγά εισάγονται όλο και περισσότερο και 

γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας τους, αφού µπορούν να βοηθήσουν 

στην καλύτερη εκπλήρωση του έργου τους. 

 

4.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Πρόκειται για εξειδικευµένες τεχνολογικές υποδοµές, δηλαδή software και hardware, 

που συλλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζεται κάθε φορά η επιχείρηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τη στιγµή της δηµιουργίας της. Παραδείγµατα τέτοιων 

τεχνολογικών υποδοµών είναι τα φορητά τερµατικά χειρός, τα τερµατικά 

περονοφόρων, οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόµατης Αναγνώρισης και Κτήσης 

∆εδοµένων (Automatic Identification and Data Capture, AIDC). Γενικά η τεχνολογία 

Auto-ID αποτελείται από τις παρακάτω εξατοµικευµένες τεχνολογίες και τη 

συνεργασία αυτών (Ashton, 2003) : 

• Γραµµωτού κώδικα (Barcode) 

• Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition) 

• Αναγνώρισης µε χρήση Ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency ID) 

• Μηχανικής Ενόρασης (Machine Vision) 

• Μαγνητικής Ρίγας (Magnetic Stripe) 
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• Έξυπνων Καρτών (Smart Cards) 

• Μνήµη Αφής (Touch Memory) 

• Φωνητική Είσοδος ∆εδοµένων (Voice Data Entry) 

• Επικοινωνία ∆εδοµένων µέσω Ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency Data 

Communications-RFDC) 

Από όλες αυτές οι πιο γνωστές είναι ο γραµµωτός κώδικας (barcode), οι έξυπνες 

κάρτες, τα συστήµατα αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρµογές ασύρµατης 

αναγνώρισης (Radio Frequency Identification, RFID). Θα εστιάσουµε σε αυτά που 

χρησιµοποιούνται ευρέως, δηλαδή στο barcode και το RFID. 

Οι τεχνολογίες που βασίζονται στους γραµµωτούς κώδικες παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στον κλάδο του λιανεµπορίου (π.χ. supermarkets), αφού χρησιµοποιούνται από το 

µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων. Στην πιο συνήθη του µορφή συνίσταται από µια 

διαδοχή µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων πάνω σε κάποιο 

προϊόν/συσκευασία. Ανάµεσα στις λωρίδες παρεµβάλλονται κενά διαστήµατα 

ποικίλου µεγέθους. Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν 

συγκεκριµένους κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί 

αµφί/µονοσήµαντα σε κάποιον αριθµό (http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=789&PHPSESSID=4f1b9cef8d89

426756bf328db20a67a). 

Με τα χρόνια όµως, γίνεται πολύ δηµοφιλής η νέα τεχνολογία RFID. Η τεχνολογία 

RFID αναγνωρίζει αυτόµατα τα προϊόντα χωρίς καν να απαιτείται οπτική επαφή και 

επιτρέπει την ταυτόχρονη αναγνώριση προϊόντων (Μωϋσιάδου, 2010). Η άµεση και 

ακριβής πληροφόρηση για το κάθε προϊόν προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα 

στην επιχείρηση που χρησιµοποιεί τέτοιου είδους τεχνολογίες, γι’ αυτό και κάθε 

χρόνο επενδύονται τεράστια ποσά πάνω σε αυτές (Smart & Schaper, 2004). 

Πιο συγκεκριµένα τα RFID λειτουργούν ως εξής. Κάθε προϊόν φέρει µια ετικέτα 

RFID, η οποία µπορεί να διαβαστεί αυτόµατα σε κάθε σηµείο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και χωρίς άµεση οπτική επαφή, όπως είπαµε και προηγουµένως. Τα 

δεδοµένα που προκύπτουν παρέχουν µια λεπτοµερή πληροφόρηση για το προϊόν και 

αποστέλλονται µέσω internet σε έναν κεντρικό server εντοπισµού, ο οποίος 

αποθηκεύει όλο το ιστορικό της πορείας της κάθε ετικέτας RFID, και άρα του 

προϊόντος, και το διασταυρώνει µε την πραγµατικότητα. Έτσι, έχουµε ένα δενδρικό 
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σχήµα της πορείας του κάθε προϊόντος που µετακινείται και αυτό ανεβάζει πολύ τον 

πήχη δυσκολίας στη διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Baldini et al., 2011). 

Το αποτέλεσµα είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

καθώς και ότι οι επιχειρήσεις µειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη κατά πολύ 

(Μωϋσιάδου,  2010). 

Η τεχνολογία RFID εµφανίστηκε γύρω στο 1940 και χρησιµοποιήθηκε αρχικά για 

στρατιωτικούς σκοπούς. Στα τέλη του 1980 εισήχθηκε σε βιοµηχανικές εφαρµογές, 

αλλά και πάλι η εξάπλωσή της καθυστέρησε λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και της 

έλλειψης των κατάλληλων τεχνολογικών προτύπων (Holmqvist & Stefansson, 2006). 

Παρά το γεγονός ότι οι δύο τεχνολογίες (barcode και RFID) µοιάζουν µεταξύ τους, 

έχουν µια πολύ µεγάλη διαφορά στον τρόπο που λειτουργούν. Τα συστήµατα barcode 

από τη µια, χρησιµοποιούν έναν «αναγνώστη» και κωδικοποιηµένες ετικέτες 

προσκολληµένες πάνω σε ένα αντικείµενο και η µεταφορά πληροφορίας µεταξύ 

ετικέτας και «αναγνώστη» γίνεται µε οπτικά σήµατα. Τα RFID, από την άλλη, 

χρησιµοποιούν επίσης, έναν «αναγνώστη» και ειδικές συσκευές (tags - transponders), 

προσκολληµένες στα αντικείµενα, ενώ η µεταφορά πληροφορίας γίνεται µέσω 

ραδιοκυµάτων (Καζάκος, 2001). 

Όλων των ειδών τα συστήµατα Auto-ID έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά 

(Kambil & Brooks 2002): 

• Μία ταµπέλα, ετικέτα ή κωδικοποιηµένη εντολή είναι προσαρτηµένη στο 

αντικείµενο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτόµατη ανάγνωση της µε σκοπό τον 

προσδιορισµό του αντικειµένου, την προέλευση του, την ταυτότητα του 

αποστολέα ή του παραλήπτη του ή την εξακρίβωση οποιασδήποτε άλλης µορφής 

πληροφορία που χρίζει ενδιαφέροντος από το χρήστη. 

• Ένας αυτόµατος, σταθερός ή φορητός αναγνώστης (barcode reader, optical 

character reader, magnetic stripe reader, RFID reader) διαβάζει τον κώδικα, τον 

αξιολογεί και καταχωρεί το περιεχόµενό του σε µία κεντρική µονάδα ελέγχου 

δεδοµένων και πληροφοριών. 

Στη συνέχεια, τα δεδοµένα επεξεργάζονται και µεταφέρονται σε ένα ειδικό δίκτυο 

υπολογιστών της επιχείρησης για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. 
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Εικόνα 4: Η διαδικασία του συστήµατος RFID (Holmqvist & Stefansson, 2006) 

 

Η είσοδος της τεχνολογίας mobile τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στις οργανώσεις 

ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ως αποτέλεσµα να εξαλειφθούν διαδικασίες που 

απαιτούσαν τη χρήση χαρτιού και αυτό τις έκανε χρονοβόρες. Η συλλογή δεδοµένων 

µέσω mobile τεχνολογίας επιτρέπει στην πιο άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση 

των ανθρωπιστικών προγραµµάτων και η παροχή βοήθειας γίνεται πιο σωστά και πιο 

δίκαια. Ο χρόνος από τη συλλογή δεδοµένων ως την αποθήκευση και 

κατηγοριοποίησή τους στις βάσεις δεδοµένων γίνεται σαφώς µικρότερος και αυτό 

επιτρέπει στους εργαζοµένους σε αυτές τις οργανώσεις να διαθέσουν περισσότερο 

χρόνο σε πιο ζωτικές ενέργειες, σε περισσότερο αριθµό ανθρώπων που τους έχουν 

ανάγκη και στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας που παρέχουν γενικότερα. 

Πέρα από τα λογισµικά που είδαµε ότι χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 

για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους, χρησιµοποιούν 

επίσης και κάποιες mobile συσκευές για τον ίδιο λόγο. Παρακάτω θα πάρουµε µια 

γεύση βλέποντας τέτοια παραδείγµατα ασύρµατων συσκευών (Man, 2010). 
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4.2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

� Socket Barcode Scanners 

Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, είναι πολύ δύσκολο για τους 

ανθρωπιστικούς οργανισµούς που παρέχουν βοήθεια να επιτελέσουν το έργο τους 

αποτελεσµατικά, όταν δεν υπάρχουν σηµαντικές υποδοµές, όπως η παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Τέτοιες ελλείψεις είναι συνηθισµένο φαινόµενο, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόµενες και υπανάπτυκτες χώρες, στις οποίες συνήθως συµβαίνουν πιο 

συχνά φυσικές καταστροφές ή ακόµα έχουν καθηµερινή ανάγκη από ανθρωπιστική 

βοήθεια, όπως τροφή, νερό και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.   

Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση φορητών υπολογιστών χωρίς πρόσβαση σε 

ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά µόνο µε την µπαταρία τους, δεν είναι δυνατή για παραπάνω 

από λίγες ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µένει µόνο η επιλογή χρήσης των 

συσκευών PDA (Personal Digital Assistant), δηλαδή µια ασύρµατη συσκευή χειρός 

ψηφιακής υποστήριξης. 

Το µοντέλο PDA που επιλέγουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι το SoMo 650, το 

οποίο διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• παρέχει την ανθεκτικότητα που απαιτείται από τους συµµετέχοντες στο πεδίο 

δράσης 

• είναι πολύ πιο φθηνό από τις αντίστοιχες συσκευές χειρός που 

χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις ή από τον στρατό, 

• η µπαταρία του διαρκεί πάρα πολύ, 

• παρέχει δυνατότητες διαχείρισης της ενέργειας που καταναλώνει, 

• µπορεί να ενισχυθεί µε µία µπαταρία ενισχυµένης διάρκειας και ενός φορητού 

πακέτου µε µπαταρίες 

Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των συσκευών PDA ας δούµε ένα 

παράδειγµα χρήσης τους από µία οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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Εικόνα 5: SoMo 650 (Man, 2010) 

Ο οργανισµός “Save the Children” προσπαθεί να µειώσει τα υψηλά ποσοστά 

θνησιµότητας των παιδιών στην πόλη Barisal. Αυτό το επιχειρεί µε την παροχή 

προγεννητικής φροντίδας και µε µηνιαίες µερίδες τροφής υψηλής θρεπτικής αξίας, 

όπως είναι η βιταµίνη Α που βρίσκεται στο µαγειρικό λάδι, στα δηµητριακά ολικής 

αλέσεως και στις αποξηραµένες φακές τόσο στη µητέρα, όσο και στο παιδί για 

περίοδο δύο ετών µετά και τη γέννησή του. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράµµατος διανοµής τροφής, ο 

οργανισµός έχει αναπτύξει γύρω στα 150 PDAs, τα οποία διαθέτουν υποδοχή που 

συνδέεται µε σαρωτές barcode (barcode scanners). Τα PDAs αυτά, µε τους σαρωτές 

barcode, χρησιµοποιούνται για να ανιχνεύσουν τις κάρτες εγγραφής που δόθηκαν στις 

µητέρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό. Η τεχνολογία αυτή επικυρώνει, 

επιτυχώς, την ταυτότητα 360.000 δικαιούχων το µήνα, σε 336 σηµεία διανοµής 

προϊόντων και σε πάνω από 1036 κέντρα υγείας. Το πρόγραµµα τροφής της Barisal 

είναι µόνο ένα από τα πολλά που λειτουργούν σε τουλάχιστον 17 χώρες του κόσµου, 

στα οποία ο οργανισµός χρησιµοποιεί αυτές τις εξελιγµένες συσκευές PDA (Man, 

2010). 

� UPS Trackpad Barcode scanning system 

Το 2010, στον σεισµό που συνέβη στην Αϊτή, η εταιρεία UPS συνεργάστηκε µε την 

οργάνωση Salvation Army, δωρίζοντάς της το UPS Trackpad για να τη βοηθήσει να 

παρακολουθεί τη διανοµή τροφίµων, φαρµάκων, προµηθειών και καταφυγίων σε 

4.000 οικογένειες που βρίσκονταν σε ένα αυτοσχέδιο στρατόπεδο κοντά στην 

πρωτεύουσα της χώρας. Τα µέλη της οργάνωσης µοίρασαν στην κάθε οικογένεια 

κάρτες που είχαν έναν µοναδικό κωδικό (barcode). Όταν ερχόταν η ώρα να 
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διανείµουν τα αγαθά που αναφέραµε παραπάνω, οι εθελοντές της οργάνωσης 

σάρωναν αυτές τις κάρτες µε τα φορητά barcode scanners τους, ελέγχοντας, έτσι 

ποιος έλαβε τι. Με το σύστηµα αυτό επιτυγχάνεται η δίκαιη παροχή αναγκαίων 

αγαθών και βοηθούνται όλοι 

(http://pressroom.ups.com/Video/UPS+Trackpad+Helps+with+Relief+in+Haiti).  

 

Εικόνα 6 : UPS Trackpad Barcode scanning system 
(http://www1.usw.salvationarmy.org/usw/www_usw_southcal.nsf/vw-news-

34/81F1B7974F42CB46882576D4006593B2?opendocument) 

 

� LMMS (Last Mile Mobile Solutions) 

Πρόκειται για ένα λογισµικό και scanners που χρησιµοποίησε η οργάνωση World 

Vision, στον σεισµό της Αϊτής, το 2010 για να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της 

διανοµής αγαθών στους πληγέντες κατοίκους της χώρας 

(http://www.worldvision.ca/Programs-and-Projects/LMMS/Documents/LMMS-Case-

Study-FINAL-COPY.pdf). Τα scanners είναι πολύ ανθεκτικά για χρήση στο πεδίο, 

έχουν πολύ ανθεκτική µπαταρία, λειτουργούν είτε υπάρχει σύνδεση στο internet, είτε 

όχι, σε διάφορες γλώσσες και προσφέρουν δυνατότητα λήψης φωτογραφίας 

(http://www.youtube.com/watch?v=EGXz_kFM6ew). 

Παλαιότερα, η καταχώρηση των ατόµων που είχαν ανάγκη και θα λάµβαναν τις 

προµήθειες της οργάνωσης γινόταν µε το χέρι σε έντυπη µορφή, µε τη χρήση 



68 

 

δακτυλικών αποτυπωµάτων, κάτι που έκανε την όλη διαδικασία αργή και τον χρόνο 

αναµονής και ταλαιπωρίας των πληγέντων µεγάλο. Μια ακόµα συνέπεια αυτού του 

συστήµατος ήταν το ότι κάθε φορά η καταχώρηση έπρεπε να γίνει από την αρχή, µιας 

και ήταν δύσκολο η οργάνωση να διαχειριστεί τον µεγάλο όγκο των σχετικών 

εγγράφων και να µπορέσει να τον περάσει στο κεντρικό της σύστηµα 

(http://www.youtube.com/watch?v=iNS8OFE2s30 και 

http://www.youtube.com/watch?v=dnZeQNI7nmU&feature=endscreen&NR=1). 

Με την εγκατάσταση του συστήµατος LMMS, η καταχώρηση γίνεται µόνο µια φορά 

και αποθηκεύεται αυτόµατα σε µία βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι 

παραλαµβάνουν µια κάρτα µε τη φωτογραφία τους και ένα barcode. Από εκεί και 

πέρα τα πράγµατα είναι απλά, αφού σε κάθε σηµείο διανοµής, οι δικαιούχοι το µόνο 

που έχουν να κάνουν είναι να σκανάρουν την κάρτα τους και µε µιας θα εµφανιστούν 

όλες οι πληροφορίες σχετικά µε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται πιο 

ασφαλείς και οι δικαιούχοι, αφού γνωρίζουν ότι δεν µπορεί να γίνει καµία αδικία σε 

βάρος τους (http://www.youtube.com/watch?v=iNS8OFE2s30 και 

http://www.youtube.com/watch?v=dnZeQNI7nmU&feature=endscreen&NR=1). 

Ενώ αυτή η διαδικασία µε το χέρι απαιτούσε 6 ώρες συνολικά για 100 νοικοκυριά, µε 

το σύστηµα LMMS, χρειάζεται µόλις 30 λεπτά, µειώνοντας στο µισό των χρόνο για 

την ανάκτηση των πληροφοριών (http://www.worldvision.ca/Programs-and-

Projects/LMMS/Documents/LMMS-Case-Study-FINAL-COPY.pdf).  
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Εικόνα 7: (http://www.lastmilemobilesolutions.com/wp-content/uploads/2011/05/Lmms-In-
Action-Small-Print-NEW.jpg) 

 

4.2.2 SECURE RFID 

Ένα πολύ µεγάλο θέµα και µεγάλη πρόκληση, σε καταστάσεις καταστροφής και 

εκτάκτου ανάγκης, είναι η ασφάλεια. Καταρχήν, τα προϊόντα πρώτης βοήθειας που 

παρέχονται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις σε περίπτωση καταστροφής αποκτούν 

µεγαλύτερη αξία λόγω της έλλειψης που παρουσιάζουν. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα 

κλοπής τους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας – κλοπή κατά τη 

µεταφορά, κλοπή από τις αποθήκες και τα κέντρα διανοµής, κτλ. (Κίτσιος, 2009) 

Έτσι, είναι επιτακτική ανάγκη να εγκατασταθούν συστήµατα ασφαλείας και 

παρακολούθησης σε όλα τα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής. 

Ένας ακόµα κίνδυνος παραµονεύει όταν δε γίνεται σωστή διαχείριση των ευπαθών 

προϊόντων πρώτης βοήθειας, όπως τα τρόφιµα και τα φάρµακα. Πρέπει οπωσδήποτε 

να παρακολουθείται η κατάσταση των τροφίµων, ώστε αν αυτά σαπίσουν να µη 

δοθούν στους πληγέντες γιατί θα τους προκαλέσουν προβλήµατα υγείας, ούτε επίσης 

να χορηγηθούν αναξιόπιστα φάρµακα. Άρα, καταλαβαίνουµε ότι είναι επίσης πολύ 

σηµαντικό να παρακολουθούνται τέτοια αγαθά από την πρώτη στιγµή και κατά µήκος 

όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι όλα τα µέρη και στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να διέπονται από ασφάλεια. Αυτό επιτυγχάνεται όταν 

οι συσκευές RFID δεν υποπίπτουν σε λάθος χειρισµούς και θα πρέπει να «αντέχουν» 

σε επιθέσεις στην ασφάλειά τους, όπως για παράδειγµα απάτες, κρυφάκουσµα και 

αντιγραφή – κλωνοποίηση. ∆ιασφαλίζεται έτσι, η προστασία των φορτίων και των 

προϊόντων από «κλέφτες». 

Οι ετικέτες RFID για την ανίχνευση και τον εντοπισµό των προϊόντων είναι απλές 

ετικέτες που περιέχουν έναν αριθµό αναγνώρισης σε µορφή απλού κειµένου. Με 

άλλα λόγια, είναι ευπαθείς σε επιθέσεις αποµίµησης. Κακώς θεωρείται ότι, οι 

ετικέτες που περιέχουν έναν µοναδικό αριθµό αναγνώρισης, τον οποίο έλαβαν κατά 

τη διάρκεια της δηµιουργίας τους, µπορούν να αποτελέσουν συστατικό ασφάλειας για 

την ταυτοποίηση της µοναδικότητάς τους. Ακόµα, όλα τα συστήµατα RFID 

χρησιµοποιούν δηµόσια, τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. 

Τέλος, οποιοσδήποτε µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε 

τα RFID, είτε µέσω internet, είτε µέσα από την βιβλιογραφία που υπάρχει για το θέµα 

αυτό. Το συµπέρασµα είναι ότι η κλωνοποίηση µιας ετικέτας RFID δεν είναι καθόλου 

δύσκολο εγχείρηµα για κάποιον που διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία (Baldini et al, 

2011). 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα σύστηµα ανίχνευσης RFID. 
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Σχήµα 10 : Προτεινόµενη αρχιτεκτονική συστήµατος για την ασφαλή διακίνηση προϊόντων 
πρώτης βοήθειας µε τη χρήση RFID (Baldini et al, 2011) 

 

Σε µια περιοχή που συνέβη µια οποιουδήποτε είδους καταστροφή, δεν θα υπάρχει 

σωστή ή και καθόλου υποδοµή, όχι µόνο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως 

αναφέραµε προηγουµένως, αλλά ούτε και τηλεπικοινωνιών. Λόγω αυτού η 

επικοινωνία θα γίνεται ασύρµατα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση και απαιτείται υψηλό 

επίπεδο κινητικότητας. Σε αυτό το σηµείο ταιριάζει να αναφέρουµε ότι ένα σύστηµα 

είναι τόσο ασφαλές όσο και το πιο αδύνατο κοµµάτι του. Έτσι, η σύνδεση ανάµεσα 

σε µία συσκευή γραφής/ανάγνωσης και τον τοπικό της ή αποµακρυσµένο κέντρο 

ελέγχου θα πρέπει να είναι ασφαλής. Λόγω καταστάσεων, τα αποµακρυσµένα κέντρα 

ελέγχου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς να έχουν πάντα 

σύνδεση µε τους παρόχους τηλεπικοινωνίας και internet (Baldini et al, 2011). 
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4.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 

Οι τεχνολογίες αυτές χρησιµοποιούνται, συνήθως στις µεταφορές. Αποτελούνται από 

διάφορους τύπους hardware, όπως ποµποδέκτες, κεραίες, µικροϋπολογιστές, 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόρους, καθώς και software, όπως συστήµατα GIS 

και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Σκοπός τους είναι να καταγράφουν την ακριβή 

γεωγραφική θέση των οχηµάτων που µεταφέρουν τα εµπορεύµατα και να την 

απεικονίζουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προς γνώση της επιχείρησης. 

Ειδικότερα, το GIS, είναι ένα σύνολο εργαλείων συλλογής, αποθήκευσης, 

ανάκτησης, ανάλυσης και εµφάνισης χωρικών δεδοµένων. Τα συστήµατα GIS 

περιλαµβάνουν 2 κατηγορίες χωρικών δεδοµένων, περιγραφικά (στατιστικά) και 

γεωγραφικά (χαρτογραφικά) δεδοµένα. Τα τελευταία µε τη σειρά τους χωρίζονται σε 

γεωµετρικά δεδοµένα και δεδοµένα τοπολογίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 

σύγχρονο σύστηµα χαρτογράφησης, που δίνει στους χρήστες του, τη δυνατότητα 

επεξεργασίας των χαρτών. 

Ένα καλά οργανωµένο δίκτυο διανοµών, µε τη βοήθεια των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS), παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που 

διαθέτει στόλο οχηµάτων να ελαχιστοποιήσει τόσο το συνολικό χρόνο µεταφοράς 

των προϊόντων της όσο και το αντίστοιχο κόστος. Οι διάφορες τεχνικές υπολογισµού 

ελάχιστης διαδροµής, µέσω των GIS, αποτελούν µόλις ένα παράδειγµα εφαρµογής 

των GIS, από τα χιλιάδες, που θα µπορούσαν να αναφερθούν και να αξιοποιηθούν 

από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που -µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο- σχετίζονται µε το χώρο και την καταγραφή του ή την 

κίνηση σε αυτόν (http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1800). 

Όλα τα παραπάνω µπορούν να υλοποιηθούν µέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας 

δορυφορικών δεδοµένων, αποτύπωσης και ανάλυσης δεδοµένων GPS, µετατροπής 

από αναλογικούς σε ψηφιακούς χάρτες – επεξεργασία χαρτών, δηµιουργία θεµατικών 

χαρτών – χαρτογραφικών συνθέσεων – 3D µοντέλα εδάφους, χρήση GIS σε µελέτες 

γεωλογικές, περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές και πολεοδοµικές, χάρτες ΟΤΑ 

τουριστικοί (αξιοθέατα, διαµονή) και εµπορικού ενδιαφέροντος (εµπορικά 

καταστήµατα, επιχειρήσεις κ.ά.) (http://www.xo.gr/profile/geoeco/el/). 
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4.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

� GIS 

Όπως και πολλές άλλες έννοιες, έτσι και ο όρος Συστήµατα ∆ιαχείρισης Χωρικών 

∆εδοµένων, που είναι ευρέως γνωστός ως Geographic Information Systems (GIS), 

δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµα, γιατί µπορεί να έχει διαφορετική σηµασία για τον 

καθένα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Ορίζεται, συνήθως, ως ένα 

σύστηµα λογισµικού, που µπορεί να διαχειριστεί γεωγραφικά δεδοµένα, τα οποία 

βελτιώνουν τη διαδικασία µεταφοράς των προϊόντων. 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που περιλαµβάνει τόσο το λογισµικό 

(software), όσο και το υλικό (hardware), τις διαδικασίες, τα δεδοµένα, καθώς και το 

προσωπικό, µέρη που συνδέονται όλα µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου, που είναι και 

το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και οδήγησε στην ανάπτυξη αυτών των 

συστηµάτων, τα τελευταία χρόνια (Verjee, 2007). 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τη διαφορετική έννοια που παίρνει το GIS από 

διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, που το χρησιµοποιούν µε διαφορετικό τρόπο. 

Πίνακας 4 : Οι διαφορετικές έννοιες του όρου GIS 

 

(Verjee, 2007) 

 

Στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το GIS συνήθως λαµβάνεται υπόψη ως ένα 

εργαλείο χαρτογράφησης, στο οποίο πλέον θα µπορούσαν να προστεθούν και άλλες 

λειτουργίες, όπως ο έλεγχος υποθέσεων, η προσοµοίωση κ.ά.. Το θέµα είναι πως, 

όπως και να αντιλαµβάνεται κανείς το GIS, αυτό που σε τελική ανάλυση κάνει είναι 
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να συλλέγει, να αποθηκεύει, να διατηρεί, να αναλύει, να παρουσιάζει, να αναφέρει 

και να µοιράζει χωρικές πληροφορίες. 

Ας δούµε τι είδους µορφές ανάλυσης προσφέρουν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Χωρικών ∆εδοµένων και πώς αυτές βοηθούν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Ερωτήµατα  και  µετρήσεις 

Τα Ερωτήµατα, η πιο απλή µορφή ανάλυσης GIS, αποκαλύπτουν πληροφορίες που 

είναι χρήσιµες για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να αλλοιώνουν τη βάση δεδοµένων, 

ούτε να παράγουν νέα δεδοµένα. Ένα απλό ερώτηµα µπορεί να είναι το εξής: «Πόσα 

κέντρα αποθήκευσης βρίσκονται σε ακτίνα 2 χιλιοµέτρων από το συγκεκριµένο 

αεροδρόµιο;». Ένα πιο σύνθετο ερώτηµα µπορεί να είναι: «Μειώνεται ο υποσιτισµός, 

είτε σταθερά, είτε εκθετικά, όταν αυξάνονται τα χωράφια για σπορά;». Βλέπουµε ότι 

τα πιο σύνθετα ερωτήµατα αποκαλύπτουν τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επιλεγµένων δεδοµένων, καθώς και το βαθµό στον 

οποίο αυτή η σχέση συνεχίζει να ισχύει. 

Οι Μετρήσεις είναι αριθµητικά αποτελέσµατα που βγάζουν τα GIS όταν αναλύουν 

την απόσταση, το µήκος, το εύρος, το σχήµα, την κλίση του εδάφους, την όψη και 

τον προσανατολισµό των χωρικών δεδοµένων. Αυτή η ενέργεια παλαιότερα γινόταν 

µε το χέρι και ήταν πολύ δύσκολη, ενώ τώρα σε ψηφιακό περιβάλλον προκύπτει 

εύκολα και µε ακρίβεια. Για την καλύτερη κατανόηση των µετρήσεων µπορούµε να 

αναφέρουµε ορισµένα παραδείγµατα. Έτσι, µέτρηση είναι: 

• Το µήκος ενός δρόµου µεταξύ ενός αεροδροµίου και ενός σηµείου διανοµής 

τροφής, για την πρόβλεψη του χρόνου µεταφοράς και τις ανάγκες εφοδιασµού 

καυσίµων που απαιτούνται, 

• Η συνολική έκταση βάλτων κοντά σε έναν καταυλισµό προσφύγων, ώστε να 

προκύψει πόση ποσότητα εντοµοκτόνων θα χρησιµοποιηθούν για την 

εξάλειψη της πιθανότητας εµφάνισης µαλάριας στον πληθυσµό, 

• Η κλίση του εδάφους σε συνδυασµό µε τη συχνότητα βροχόπτωσης και την 

κατασκευή υποδοµής που θα επιτρέπει τη συλλογή βροχής και µετατροπής 

της προς χρήση σε άνυδρες περιοχές. 
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Μετατροπές 

Πρόκειται για τη δηµιουργία νέων δεδοµένων από τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα µε τη 

χρήση κανόνων, ώστε να επικαλυφθούν τα χαρακτηριστικά κάποιων συνόλων 

δεδοµένων ή/και να συµπεριληφθούν κάποιες µεταβλητές χωρικών δεδοµένων που 

λείπουν, όµως, είναι αναγκαίες για την παραγωγή πιο σωστών αποτελεσµάτων για τα 

ερωτήµατα που προκύπτουν.  

Η πιο συνηθισµένη µορφή µετατροπής είναι η Ρυθµιστική Ανάλυση (buffer analysis). 

Με αυτή την ανάλυση δηµιουργείται ένα νέο πολυγωνικό επίπεδο δεδοµένων, µε 

βάση τα στοιχεία ενός ήδη υπάρχοντος επιπέδου.  Παραδείγµατα της χρήσης του 

είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: 

• Χαρτογράφηση παράκτιων ζωνών κατά µήκος ποταµών, ώστε να 

δηµιουργηθούν ζώνες περιβαλλοντολογικής προστασίας και να υπάρξει 

ανάπτυξη, για να εκτιµηθεί ο βαθµός ευπάθειας απέναντι στην εγγύτητα 

κινδύνου. 

• ∆ιασφάλιση ότι η µέγιστη απόσταση ανάµεσα σε ένα κατάλυµα και την 

παροχή νερού είναι 500 µέτρα. 

• ∆ιασφάλιση ότι τα καταλύµατα απέχουν, το µέγιστο, 50 µέτρα από τις 

τουαλέτες. 

Οι µετατροπές έχουν ως αποτέλεσµα την ικανοποίηση περισσότερων κριτηρίων. Για 

παράδειγµα, ένας συνδυασµός από τα εξής επίπεδα δεδοµένων ενδεικτικά: 

- Περιοχές εδάφους που είναι πεδινές ή µε πολύ ελάχιστη κλίση και 

- Χωρίς νερό στην επιφάνειά τους και 

- Σε απόσταση µικρότερη των 10 χιλιοµέτρων από έναν κεντρικό δρόµο και  

- Σε απόσταση όχι µικρότερη από 500 µέτρα από τα καταλύµατα 

δηµιουργούν ένα νέο επίπεδο δεδοµένων, το οποίο ονοµάζεται Potential Airstrips και 

επιτρέπει σε αυτούς που σχεδιάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα να περιορίσουν σε 

µικρότερο εύρος επιλογών την αναζήτηση ενός airstrip, σύµφωνα µε τα 

προαπαιτούµενα τους.  

Μια άλλη µορφή µετατροπής είναι η Χωρική Παρεµβολή (Spatial Interpolation). 

Συνήθως, χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της αξίας ενός διακριτού αντικειµένου 
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µέσα σε ένα ενιαίο πεδίο, µε βάση τις τιµές που το περιβάλλουν. Σε περιπτώσεις, 

όπως η πρόβλεψη µόλυνσης σε έναν µεγάλο καταυλισµό ή ο ρυθµός ροής των 

φρεατίων σε έναν µεγάλο υδροφόρο ορίζοντα, είναι ανώφελο να γίνονται ξεχωριστές 

µετρήσεις για κάθε αντικείµενο, αν και είναι σηµαντικό να έχουµε µια µέτρηση για 

κάθε αντικείµενο ξεχωριστά. 

Το ακριβώς αντίθετο της χωρικής παρεµβολής είναι η Εκτίµηση Πυκνότητας, 

(Density Estimation), η οποία, παράγει ένα ενιαίο πεδίο από ένα σύνολο 

διακεκριµένων σηµείων. Για παράδειγµα, χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη του 

ποσοστού εµφάνισης και εξάπλωσης µιας επιδηµίας σε έναν πολύ µεγάλο 

καταυλισµό πληγέντων. 

Βελτιστοποίηση 

Ως βελτιστοποίηση, γενικά, ορίζεται η χρήση αλγορίθµων GIS για την επίλυση ενός 

προβλήµατος σχεδιασµού. Ένα τέτοιο πρόβληµα µπορεί να είναι η εύρεση της 

καλύτερης διαδροµής µεταξύ δύο σηµείων που συνδέονται µε ένα πυκνό οδικό 

δίκτυο. Η βελτιστοποίηση διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες. 

Η πρώτη υποκατηγορία είναι η βελτιστοποίηση σηµείου, η οποία καθορίζει τις 

βέλτιστες θέσεις κατά µήκος ενός δικτύου. Εδώ, όπως είναι φυσικό χρειάζεται να 

υπάρχει ένα δίκτυο πληροφοριών, πράγµα δύσκολο σε περιοχές που έχουν πληγεί και 

χρήζουν βοήθειας. Ακόµα, σε ορισµένες καταστάσεις, το κόστος κατασκευής 

υποδοµών, όπως νοσοκοµεία κ.ά., µπορεί να δικαιολογήσει το κόστος της επένδυσης 

σε αυτό το είδος ανάλυσης και κάποιες φορές προλαµβάνει την κατασκευή περιττών 

υποδοµών και το επιπλέον περιττό κόστος τους µπορεί να διατεθεί σε άλλες πιο 

σηµαντικές υπηρεσίες βοήθειας. 

Η δεύτερη υποκατηγορία είναι η βελτιστοποίηση πορείας. Μια τέτοια ανάλυση GIS 

έχει αναπτυχθεί σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αµερική για χάρη της οδικής 

πλοήγησης, µε βασικά στοιχεία τον χρόνο και την απόσταση του ταξιδιού, αλλά και 

διάφορους άλλους παράγοντες. Στην ανθρωπιστική βοήθεια µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί όταν χρειαστεί, για παράδειγµα, να σχεδιαστεί η εκκένωση µιας 

περιοχής. 

Και εδώ απαιτείται ένα δίκτυο, όπως και στη βελτιστοποίηση σηµείου, πράγµα 

δύσκολο και πάλι σε περιοχές που έχουν πληγεί, εκτός εάν ήδη στις περιοχές αυτές 
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υπάρχει ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο και καλή κατανόηση των επιλογών 

πλοήγησης. Σπάνια, όµως υφίσταται κάτι τέτοιο, οπότε η ανθρωπιστική οργάνωση θα 

πρέπει να παράσχει µόνη της αυτές τις υποδοµές, κατά την ανάµειξή της. 

Η τελευταία υποκατηγορία είναι η βελτιστοποίηση διαδροµής, η οποία σε αντίθεση 

µε τις προηγούµενες, λειτουργεί σε έναν ενιαίο χώρο και όχι σε ένα δίκτυο. Είναι 

ιδανική στο να βρίσκει διαδροµές για τη µεταφορά, αλλά και την πλοήγηση σε ξηρά, 

θάλασσα και αέρα, οι οποίες θα χρειαστεί να περάσουν, για παράδειγµα, µέσα από 

ένα δάσος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατασκευαστούν κάποιες υποδοµές 

για να µπορέσει να γίνει αυτό, οι οποίες θα έχουν και κάποιο κόστος. Οπότε, η 

βελτιστοποίηση διαδροµής προσφέρει την καλύτερη δυνατή επιλογή διαδροµής µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος, καθώς και κάποιους άλλους παράγοντες, όπως την κλίση 

του εδάφους, την πυκνότητα των κατοίκων της περιοχής, τον κίνδυνο σεισµού κ.ά. 

Γεωστατιστική  Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση αποτελεί µια ακόµα µορφή ανάλυσης GIS. Είναι ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο για την περιγραφή µεγάλων συνόλων δεδοµένων, παρά το γεγονός 

ότι φαίνεται λίγο ακατανόητη για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Ένα 

παράδειγµα χρήσης της στατιστικής είναι το παρακάτω. Γνωρίζοντας ότι οι 

κατολισθήσεις, ιστορικά, εκδηλώθηκαν σε περιοχές µε κάποια κλίση και υγρασία 

εδάφους, η στατιστική ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιηθούν ώστε να εντοπιστούν και  

άλλες περιοχές που µπορεί επίσης να εµφανίσουν σηµαντικό κίνδυνο κατολισθήσεων. 

Η µελέτη της γεωγραφικής κατανοµής του χώρου µπορεί να αποκαλύψει το κέντρο, 

την πυκνότητα και τον προσανατολισµό των χωρικών χαρακτηριστικών. Ο 

προσδιορισµός του χωρικού µέσου, της χωρικής διαµέσου και των χωρικών άκρων, 

δηµιουργεί πιο κατανοητά σηµεία σε έναν χάρτη. 

• Η ανάλυση του µέσου είναι πολύ χρήσιµη στην παρατήρηση διαφόρων 

φαινοµένων µε το πέρασµα του χρόνου, είναι ένα σηµείο µη – σταθµισµένης 

ισορροπίας δύο διαστάσεων για ένα σύνολο σηµείων. Αυτή η ανάλυση του 

µέσου έχει νόηµα όταν ασχολούνται µε δεδοµένα εύρους (εύρος 

θερµοκρασίας) και ποσοστιαία δεδοµένα (παιδική θνησιµότητα). 

• Η ανάλυση της διαµέσου έχει νόηµα όταν τα δεδοµένα είναι βαθµολογικά 

(π.χ. τα επίπεδα κινδύνου). 
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• Η ανάλυση των ακραίων σηµείων είναι πιο κατάλληλη µε  ονοµαστικά 

δεδοµένα (π.χ. οι διάλεκτοι) 

Υπάρχει ακόµα µία µέθοδος της ελάχιστης συνολικής απόστασης (ΜΑΤ), η οποία 

βασίζεται στην ανάλυση του µέσου. Η µέθοδος ΜΑΤ για παράδειγµα, βοηθάει στο να 

επιλεγεί µια τοποθεσία για την εγκατάσταση µιας αποθήκης διανοµής δηµητριακών, 

η οποία να ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος διανοµής προµηθειών στα γύρω χωριά. 

Σηµειώνουµε ότι τα µεγαλύτερα χωριά, τα οποία χρειάζονται περισσότερες 

προµήθειες υπερτερούν των µικρότερων, καθώς θα χρειαστούν περισσότερη 

ποσότητα δηµητριακών. 

Ένα άλλο είδος ανάλυσης είναι η ανάλυση µοτίβου, η οποία µπορεί να διακριθεί σε 

ανάλυση τυχαίου, διαστρωµατωµένου και διάσπαρτου µοτίβου, ανάλογα µε την 

κατανοµή των σηµείων, και οδηγεί στην κατανόηση του βαθµού των επιπτώσεων των 

συνόλων των δεδοµένων σε επιπτώσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

αλληλεπίδρασης. 

Σκοπός της γεω-στατιστικής είναι η κατανόηση της σχέσης µεταξύ των διάφορων 

γεωγραφικών φαινοµένων. Για παράδειγµα, η ανάλυση σχέσης µπορεί να εξηγήσει 

γιατί οι καταστάσεις αυτές συµβαίνουν εκεί που συµβαίνουν, µπορεί να προβλέψει 

πού θα συµβεί κάτι στο µέλλον και να δείξει πόσο πολύ συσχετίζονται συγκεκριµένες 

µεταβλητές. 

Παράδειγµα µιας ανάλυσης σχέσης είναι µια ανάλυση χορηγών για το κόστος της 

διανοµής βοήθειας σε περιοχές επιρρεπείς σε καταστροφές,  η οποία µπορεί να δείξει 

ότι αποδίδει πολύ περισσότερο από ότι το να επενδύσει κάποιος στην ανακούφιση 

από µια καταστροφή σε κοινοτικό επίπεδο, όπως είναι τα εθνικά προγράµµατα 

ετοιµότητας. 

Συνοψίζοντας, σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η  απλή περιγραφική στατιστική, όπως ο 

µέσος, η διάµεσος κτλ. σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται πιο πολύπλοκες µέθοδοι 

στατιστικής. Τέτοιες µέθοδοι µπορεί να είναι η ανάλυση κοινωνιολογίας, 

επιδηµιολογίας, υδρολογίας και επικινδυνότητας. Πρόκειται για συµπερασµατική 

στατιστική που απαντάει σε ερωτήµατα τύπου «Τι θα γινόταν αν;» - βγάζει, δηλαδή, 

συµπεράσµατα για υποθετικά σενάρια. 
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Έλεγχος  υποθέσεων  και  προσοµοίωση 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πιο ολοκληρωµένη κατηγορία ανάλυσης µε βάση το GIS 

είναι ο έλεγχος υποθέσεων και τα µοντέλα προσοµοίωσης, που µπορεί να 

περιλαµβάνουν από απλά ερωτήµατα µέχρι σύνθετα µοντέλα και αυτό που µελετούν 

είναι το πώς η αλλαγή σε µία ή περισσότερες χωρικές µεταβλητές µπορεί να 

επηρεάσει άλλες σχετικές και συνδεδεµένες µεταβλητές. Είναι ένα εργαλείο που δίνει 

απάντηση στην ερώτηση «Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν συµβεί αυτό το γεγονός;». 

 Προκύπτουν, όµως αρκετές δυσκολίες λόγω της τυχαίας και ετερογενούς ποιότητας 

των γεωγραφικών πληροφοριών και λόγω της έλλειψης παλαιότερων συνόλων 

δεδοµένων ή σταθερών σεναρίων.  

Ας πάρουµε για παράδειγµα το µοντέλο προσοµοίωσης πληµµύρας και συγκεκριµένα 

λόγω της υπερχείλισης ενός ποταµού. Αρχικά, λαµβάνονται υπόψη τα ακριβή 

δεδοµένα που αφορούν τη χρήση του εδάφους και την ανύψωση του επιπέδου του για 

τον υπολογισµό της πληµµύρας κατά την αύξηση και µείωση της στάθµης του 

ποταµού. Έπειτα, εκτιµάται το ποσοστό των πιθανών απωλειών ζωής και περιουσιών 

µε τη χρήση κάποιων αλγορίθµων. Εισάγοντας ταυτόχρονα και άλλους παράγοντες 

κλειδιά, όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσµού, η αξία των σπιτιών και οι πιθανοί 

δρόµοι εκκένωσης µπορούµε να υπολογίσουµε τις επιπτώσεις που θα έχει στην 

περιοχή και τους ανθρώπους η αλλαγή στη στάθµη του ποταµού. 

Από το παραπάνω παράδειγµα, µπορούµε να καταλάβουµε τη µεγάλη σηµασία που 

έχει ο έλεγχος υποθέσεων και τα µοντέλα προσοµοίωσης που βασίζονται στο GIS, 

στην αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης µιας κρίσης, όσον αφορά στην ετοιµότητα 

και στην ανταπόκριση.  

Τέλος, µοντέλα  κατασκευαστικών συστηµάτων που γνωρίζουν χωρικά δεδοµένα 

µπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής ικανής 

να µιµείται τον χαοτικό τρόπο ανταπόκρισης σε µια καταστροφή.  

Το 2001, οι Kavanagh και Home υποστήριξαν ότι η τεχνολογική πρόοδος στη 

χαρτογράφηση και συνεπώς στη χρήση GIS, θα βοηθήσει τις ανθρωπιστικές 

οργανώσεις να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους των ανθρωπιστικών 

προγραµµάτων παροχής βοήθειας. 
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Η τεχνολογία GIS χρησιµοποιείται ευρέως από πολλές επιχειρήσεις πολλών και 

διαφορετικών κλάδων. Όπως είδαµε, το ίδιο ισχύει και για τον τοµέα της 

ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά, η εµφάνιση και η ανάπτυξή του άργησαν σχετικά, 

λόγω της οικονοµικής και, άρα και, τεχνολογικής ανεπάρκειας των περισσότερων 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αυτή η οικονοµική ανεπάρκεια προέρχεται από το 

γεγονός ότι ακόµα οι οργανισµοί δεν έχουν καταφέρει να πείσουν επαρκώς τους 

χορηγούς τους για τα οφέλη από τη χρήση των GIS, ώστε οι δεύτεροι να επενδύσουν 

σε αυτά µε τη µορφή της χορηγίας και της δωρεάς, όπως έχουµε αναφέρει (Verjee, 

2007). 

Σύµφωνα µε τον Verjee (2007), υπάρχουν κάποιες συνθήκες που κάνουν πιο εύκολη 

την ήδη αναγκαία χρήση GIS από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, και ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις εξής: 

• Αυξήθηκε η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες χωρικών δεδοµένων, 

λόγω της αύξησης των πυλών δεδοµένων και κριτηρίων που προωθούν τον 

εύκολο διαµοιρασµό των πληροφοριών. (µετά το τέλος της υποβίβασης των 

σηµάτων GPS), 

• Αυξήθηκε η πρόσβαση των πολιτών στις εικόνες από δορυφόρο και σε 

αναπαραστάσεις της µορφολογίας του εδάφους όλου σχεδόν του πλανήτη, ως 

αποτέλεσµα της απόφασης των περισσότερων κυβερνήσεων του κόσµου να 

αποχαρακτηρίσουν και να µοιραστούν την υψηλή τεχνολογία παρατήρησης 

της γης, που είχαν αναπτύξει, 

• Το λογισµικό διαχείρισης χωρικών δεδοµένων είναι εύκολο στη χρήση 

εξαιτίας της ανάπτυξης των ασύρµατων συσκευών και του χαµηλού κόστους 

της πλοήγησης στο διαδίκτυο, δύο βασικά πράγµατα που αποτελούν τα 

εργαλεία χρήσης αυτού του λογισµικού, 

• Αυξήθηκε ο αριθµός των συνεργασιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

παρέχουν λύσεις στη διαχείριση χωρικών δεδοµένων στον ανθρωπιστικό 

τοµέα, 

• Παρατηρήθηκε αύξηση ενδιαφέροντος τόσο των ατόµων και των 

πρωτοβουλιών στο να χρησιµοποιηθεί η παραπάνω τεχνολογία για την 

ενίσχυση του έργου των ανθρωπιστικών οργανώσεων.   
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Μετά από χρόνια, οι εφαρµογές χαρτογράφησης που προσφέρουν τα GIS αποτελούν 

πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της ανθρωπιστικής οργάνωσης σε κάθε περιστατικό που 

αναλαµβάνει. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν χάρτες διαχείρισης και πλοήγησης, 

χωρικούς κωδικούς (p-codes), ανάλυση πολύ – χρονικών δορυφορικών εικόνων και 

χάρτες  προσανατολισµού στο ποιος – τι – που (3W: Who - What – Where). 

Οι εφαρµογές αυτές συνήθως παρέχονται από τα κέντρα ανθρωπιστικής 

πληροφόρησης των Ηνωµένων Εθνών (HICs – Humanitarian Information Centers) 

και από πύλες διαδικτύου που διαµοιράζουν πληροφορίες, όπως είναι το ReliefWeb 

και το AlertNet, που σε περιόδους κρίσεις υπερφορτώνονται, αλλά κανένα από τα δύο 

δεν παρέχει επαρκή ανάλυση πληροφοριών. 

Τα HICs παρέχουν τα εξής «γεωγραφικά προϊόντα»: 

• Μια βάση δεδοµένων σχετικά µε τα 3W 

• Εκτιµήσεις πληθυσµών πριν και µετά την καταστροφή (µέσω GIST) 

• Αναφορικούς χάρτες και άτλαντες (µέσω GIST, MapAction κτλ.) 

• Χωρικούς κωδικούς (p-codes), που παρέχουν µοναδικές πληροφορίες 

γεωγραφικής αναγνώρισης για όλα τα πληθυσµιακά κέντρα των περιοχών που 

επλήγησαν (µέσω GIST) 

• Επιχειρησιακούς και στρατηγικούς χάρτες για την παροχή ανάλυσης των 

ελλείψεων (µέσω GIST κ.ά.) 

Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία δεν γίνεται ορατή αναφορά στην ανάλυση µε GIS 

για τον συντονισµό της ανθρωπιστικής βοήθειας, ούτε στον τρόπο χρήσης τους από 

τους NGOs για τη βελτίωση των επιχειρήσεών τους, για την προσέλκυση χορηγών 

και για να κλείσουν συνεργασίες µε ιδιωτικές επιχειρήσεις (Verjee, 2007). 

Ο κύριος ανθρωπιστικός οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό µε 

βάση τα GIS, είναι ο OCHA – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

των Ηνωµένων Εθνών και ειδικά, το τµήµα Ανάλυσης Πληροφοριών, που το 

συνθέτουν το ReliefWeb, οι υπηρεσίες FIS (Field Information Support) και η Μονάδα 

Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning Unit). Παράλληλα µε τον OCHA 

εργάζεται και το World Food Program’s Joint Logistics Centre (UNJLC), επίσης των 

Ηνωµένων Εθνών, µε προσανατολισµό στη διακίνηση τροφής σε καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης. 
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� GOOGLE EARTH 

Το 2005 εµφανίστηκε ακόµα ένα, νέο εργαλείο εικονικής απεικόνισης της γης και 

συλλογής των χωρικών δεδοµένων της – το Google Earth 

(http://www.google.com/earth/index.html). ∆ιαθέτει ανοιχτά πρότυπα δεδοµένων 

(KML), το οποίο είναι πολύ εύκολο στην εκµάθηση, τη χρήση και την πρόσβαση για 

όλους και άρχισε σιγά - σιγά να γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές. Έτσι,  και για τους 

ανθρώπους των ανθρωπιστικών οργανώσεων, είναι ένας νέος, πιο εύκολος τρόπος 

συλλογής δεδοµένων, είτε από τους ίδιους, είτε από άλλους ανθρώπους. 

Το Google Earth, σε συνδυασµό µε το Google Maps (http://maps.google.com/maps), 

που είναι ο αντίστοιχος web-based οµόλογός του, καθώς και µε άλλα παρόµοια 

εργαλεία προσφέρει νέες υπηρεσίες βασισµένες στην πληροφόρηση. Η ανταλλαγή 

χωρικών δεδοµένων γίνεται µε τη βοήθεια KML (Keyhole Markup Language) και 

KMZ (συµπιεσµένοι φάκελοι KML) φακέλων. 

Φυσικά, όσο περνούν τα χρόνια εµφανίζονται και πολλά άλλα παρόµοια εργαλεία 

λογισµικού, όπως το Microsoft’s Virtual Earth, το ESRI’s ArcGIS Explorer, αλλά 

εδώ θα ασχοληθούµε µόνο µε το Google Earth, διότι παραµένει το πιο δηµοφιλές και 

χρησιµοποιείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. 

Όπως και η έννοια του GIS, έτσι και το Google Earth σηµαίνει πολλά πράγµατα 

ταυτόχρονα. Από τη µία είναι «ένα εργαλείο λογισµικού, ένα πρότυπο για ανταλλαγή 

χωρικών δεδοµένων, ένα µεγάλο αρχείο εναέριων και δορυφορικών φωτογραφιών, 

αλλά ταυτόχρονα και µια κοινότητα ανθρώπων µε κοινό ενδιαφέρον την ανάπτυξη 

νέων εφαρµογών και υπηρεσιών». Από την άλλη, σε σχέση µε το GIS δεν είναι ούτε 

σύστηµα χαρτογράφησης κατεξοχήν, ούτε ένα µέσο για την ανάλυση των χωρικών 

δεδοµένων. Το γεγονός, όµως ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί να προβάλει την εικόνα 

οποιουδήποτε σηµείου της γης σε 3 διαστάσεις (3D), είναι αυτό που ώθησε στην 

αύξηση της δηµοτικότητάς των διάφορων τεχνολογιών, που έχουν να κάνουν µε τα 

χωρικά δεδοµένα (MapAction, 2008). 

 

Ας δούµε, όµως, πώς το Google Earth µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις παροχής βοήθειας στο πεδίο δράσης (MapAction, 2008).  
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1. Οι ανθρωπιστικές αυτές οργανώσεις χρειάζονται κάποιους βασικούς χάρτες 

αναφοράς και πλοήγησης. 

Μπορούν, φυσικά να χρησιµοποιήσουν και απλούς εκτυπωµένους χάρτες, δεν 

θα έχουν όµως τη δυνατότητα να εστιάσουν στα σηµεία, στις πόλεις κτλ. που 

αυτοί επιθυµούν ή να περιστρέψουν όπως θέλουν την εικόνα προκειµένου να 

έχουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα και της µορφολογίας του εδάφους της 

εκάστοτε περιοχής. Οι πολύ µικροί επαρχιακοί δρόµοι, συνήθως, δεν 

αποτυπώνονται στο χαρτί, αλλά καµιά φορά δεν συλλαµβάνονται ούτε και 

από τους δορυφόρους και αυτό αποτελεί ένα αρνητικό στοιχείο. 

2. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πεδίο χρειάζονται έναν τρόπο για να 

χαρτογραφήσουν τα χωρικά δεδοµένα που οι ίδιοι συλλέγουν από το πεδίο 

δράσης τους. 

Η δουλειά τους γίνεται πιο εύκολη µε τη χρήση ασύρµατων συσκευών χειρός 

GPS, που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, το γεωγραφικό 

µήκος και πλάτος του σηµείου που µπορεί να βρίσκονται. Τα περισσότερα 

συστήµατα GPS διαθέτουν και ένα πολύ απλό λογισµικό χαρτογράφησης και 

έτσι, µε το πάτηµα ενός κουµπιού, µπορεί να εµφανιστεί και ένας χάρτης του 

σηµείου. Σε συνδυασµό µε το ελεύθερο λογισµικό Google Earth, αυτή η 

δυνατότητα εξελίσσεται σε απεικόνιση τριών διαστάσεων, προσφέροντας 

στον χρήστη ένα αποτέλεσµα που τον συνεπαίρνει.  

3. Οι άνθρωποι των οργανώσεων που δουλεύουν στο πεδίο, χρειάζονται επίσης, 

χάρτες που θα παρουσιάζουν σε πραγµατικό χρόνο τα χωρικά δεδοµένα που 

συλλέγονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους της οργάνωσης ή µη, για την 

καλύτερη και πιο ακριβή εξαγωγή συµπερασµάτων.  

Ακόµα, χρειάζεται να γνωρίζουν και κάποιες άλλες πληροφορίες, όπως ο 

αριθµός των πληγέντων, οι ανάγκες κάθε τοµέα που χρήζει βοήθειας (υγείας, 

τροφής, στέγασης κτλ.), καθώς και τις ενέργειες που γίνονται ή πρόκειται να 

γίνουν στην περιοχή από άλλους οργανισµούς. 

Ο µόνος τρόπος που υπήρχε πιο πριν για τα παραπάνω ήταν το GIS. Με το 

Google Earth, όµως, η συλλογή, η ανάλυση και ο διαµοιρασµός γίνονται πιο 

εύκολα και ευνοούν τη συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων. 

Ένα σοβαρό µειονέκτηµα του Google Earth είναι ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και µάλιστα αυτή η σύνδεση όταν υπάρχει θα πρέπει να 
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είναι αρκετά καλή. Όταν όµως κάποιος επισκέπτεται µια περιοχή που τον ενδιαφέρει 

και διαθέτει καλή σύνδεση στο ίντερνετ, τότε οι εικόνες από την περιοχή αυτόµατα 

αποθηκεύονται στη µνήµη του υπολογιστή. Έτσι µπορεί, εν µέρει, το Google Earth να 

λειτουργήσει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Με την προτεινόµενη λύση αυτού του προβλήµατος διαδικτυακής σύνδεσης, 

προκύπτει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του Google Earth. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι 

ότι τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη του κάθε φορητού υπολογιστή ή 

φορητής συσκευής µπορούν να µεταφερθούν και σε άλλους υπολογιστές, όταν και 

άµα χρειαστεί. Οι φάκελοι KML που δηµιουργούνται µπορούν να µετακινηθούν από 

υπολογιστή σε υπολογιστή, όπως και κάθε άλλος κοινός φάκελος. Αυτό πηγαίνει 

ακόµα παραπέρα, µε τη δηµιουργία ενός τοπικού δικτύου ανάµεσα στους φορητούς 

υπολογιστές και στους κεντρικούς υπολογιστές όλης της επιχειρησιακής οµάδας. Τη 

δυνατότητα αυτή προσφέρει, πιο συγκεκριµένα,  η εγκατάσταση του λογισµικού 

Microsoft Groove που συγχρονίζει τα δεδοµένα που διαµοιράζονται χρησιµοποιώντας 

τεχνολογία peer-to-peer (MapAction, 2008) .  

Το τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι η αναβάθµιση των φακέλων KML, που 

θα κάνει ένα άτοµο είναι ορατή και προσβάσιµη και στους υπόλοιπους χρήστες. Έτσι, 

το Google Earth µπορεί να είναι ταυτόχρονα απρόσωπο και προσωποποιηµένο µαζί. 

 

 

Φωτογραφία 1: Google Earth (MapAction, 2008) 
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Συνοπτική σύγκριση Google Earth µε GIS 

• Στην περίπτωση της απλής παραγωγής ενός χάρτη, το GIS προσφέρει την 

απόλυτη αποτελεσµατικότητα και ευελιξία για την χαρτογράφηση. 

• Το Google Earth προσφέρεται για χρήση από µη επαγγελµατίες, για την 

οπτικοποίηση απλών χωρικών δεδοµένων. 

• Πολύ λίγοι είναι αυτοί που χρησιµοποιούν συνδυαστικά τα δύο αυτά 

συστήµατα.  

 

� UNOSAT (Operational Satellite Applications Program) 

Πρόκειται για το Πρόγραµµα Λειτουργικών, ∆ορυφορικών Εφαρµογών του 

Ινστιτούτου έρευνας και εκπαίδευσης των Ηνωµένων Εθνών που παρέχει στην 

ανθρωπιστική κοινότητα (εντός  και εκτός ΟΗΕ), χάρτες και αναλύσεις από 

δορυφορικές εικόνες, είτε µέσω αγορά τους είτε µέσω του ∆ιεθνούς Χάρτη για το 

∆ιάστηµα και τις Μεγάλες Καταστροφές (International Charter on Space and Major 

Disasters). Το 2003 το UNOSAT δηµιούργησε µια υπηρεσία άµεσης χαρτογράφησης 

για να βοηθήσει στις προσπάθειες ανταπόκρισης και ανακούφισης των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Το µειονέκτηµα  του ∆ιεθνούς Χάρτη είναι ότι µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο αφού 

συµβεί µια καταστροφή και άρα δεν µπορεί να βοηθήσει κατά το στάδιο της 

προετοιµασίας και του σχεδιασµού. Επίσης, το κόστος χρήσης δορυφορικών 

φωτογραφιών, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για την παρακολούθηση και πρόβλεψη 

κινδύνων, παραµένει πολύ µεγάλο (Apikul, 2010). 

 

 

 

 

 

 



86 

 

4.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Εδώ, αναφερόµαστε στα τοπικά δίκτυα (ενσύρµατα και ασύρµατα), που βοηθούν την 

επικοινωνία των τµηµάτων της οργάνωσης και στην ανταλλαγή των δεδοµένων που 

συλλέγονται από τις υπόλοιπες συσκευές και υπολογιστές. Τα δίκτυα αποτελούν τον 

συνδετικό κρίκο των τεχνολογικών συστηµάτων. Κάθε οργάνωση που θέλει να 

εγκαταστήσει και να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα συστήµατα που αναφέραµε θα 

πρέπει να διαθέτει πρώτα απ’ όλα κατάλληλες υποδοµές δικτύων. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας δεν διαφέρει σε τίποτα από την 

εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, παρά µόνο σε κάποιες µικρές λεπτοµέρειες, 

λόγω του ότι κάποιες διαδικασίες χρειάζεται να προσαρµοστούν στο δύσκολο 

περιβάλλον εργασίας των επιχειρήσεων ανακούφισης από καταστροφές των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Πρώτη λύση στο πρόβληµα επικοινωνίας είναι η σύνδεση των συσκευών ανάγνωσης 

RFID µε ένα κέντρο διανοµής ή αποθήκευσης, µε την αποστολή δεδοµένων στο 

κέντρο ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας να γίνεται µέσω δορυφόρου, όπως φαίνεται 

και στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 8 : Άµεση σύνδεση των συσκευών ανάγνωσης RFID µε το κέντρο ελέγχου εφοδιαστικής 
αλυσίδας µέσω δορυφόρου 
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Εικόνα 9 : Σύνδεση συσκευών ανάγνωσης RFID µέσω ασύρµατου τοπικού δικτύου για τοπική 
διαχείριση 

 

Μια εναλλακτική λύση στο πρόβληµα επικοινωνίας µπορεί να είναι η εγκατάσταση 

ενός τοπικού ασύρµατου δικτύου, για τη συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων και 

η σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας να γίνεται όποτε αυτό είναι 

απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουµε κάποια πλεονεκτήµατα, µε πρώτο απ’ 

όλα τη δυνατότητα  λειτουργίας χωρίς σταθερή σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου και 

άρα µικρότερο κόστος στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που χρειάζεται. Από την 

άλλη µεριά, σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της λύσης είναι η ανάγκη εγκατάστασης 

ενός τοπικού κέντρου ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας και ενός ασφαλούς 

µηχανισµού πελάτη-εξυπηρετητή. Επίσης, τα κοινά λογισµικά που χρησιµοποιούν οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν σχεδιαστεί µε την προϋπόθεση να υπάρχει πάντα 

ένα αξιόπιστο περιβάλλον και σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να προκύψουν 

προβλήµατα στη λειτουργία τους από τη συχνή διακοπής σύνδεσης. Επιπλέον, η 

ασύρµατη σύνδεση θα πρέπει να είναι αρκετά ασφαλής για να µη διακινδυνεύσει η 

ασφάλεια των RFIDs (Baldini et al, 2011). 

Συνήθως, όταν συµβαίνει µια καταστροφή, οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές της 

περιοχής επηρεάζονται και δεν λειτουργούν, είτε καθόλου, είτε µερικώς. Όπως, 

αντιλαµβανόµαστε η επικοινωνία κατά τη διάρκεια µιας επιχείρησης ανακούφισης 

είναι πολύ σηµαντική.  Για να γίνει η επικοινωνία δυνατή µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τα HFN – Hastily Formed Networks (Βιαστικά Κατασκευασµένα 

∆ίκτυα). Πρόκειται για φορητά δίκτυα, βασισµένα σε IP, τα οποία παρέχουν 
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δυνατότητα επικοινωνίας µέσω φωνής, βίντεο και ανταλλαγής δεδοµένων, 

τουλάχιστον µέχρι να αποκατασταθεί το τοπικό δίκτυο (Blackadar-Nelson et al., 

2011). 

Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και βοηθούν το έργο 

τους απαιτούν κατά ένα µεγάλο ποσοστό την ύπαρξη ασύρµατου δικτύου για την 

επικοινωνία ανάµεσα στα κέντρα διοίκησης και το προσωπικό που βρίσκεται στο 

πεδίο δράσης. Τη συνδεσιµότητα αυτή προσφέρει το internet και η mobile τεχνολογία 

(Blackadar-Nelson et al., 2011). 

Οι τεχνολογίες επικοινωνίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι (Blackadar-

Nelson et al., 2011): 

• ∆ορυφορική σύνδεση 

• Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

• VoIP (Voice over IP) 

• UHF/VHF/HF 

• RoIP (Radio over IP) 

• Εργαλεία διαδικτύου όπως, email, πρόσβαση στο internet και video 

Όπως αναφέραµε, πολλές εφαρµογές, απαιτούν τη χρήση internet για να 

λειτουργήσουν και για αυτό θα πρέπει να υπάρχει µεγάλο εύρος ζώνης, που θα 

επιτρέπει τη δηµόσια πρόσβασή τους από το κοινό για λόγους πληροφόρησης, 

εκπαίδευσης, έρευνας και γενικότερα για την ορθή και ολοκληρωµένη λήψη 

αποφάσεων.  

Στις περισσότερες καταστροφές, αυτοί που ανταποκρίνονται πρώτοι είναι οι 

άνθρωποι που τυχαίνει να βρίσκονται στο σηµείο της καταστροφής και όχι οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις. Με τη βοήθεια των κινητών τους συσκευών, τα οποία 

συνδέονται στο διαδίκτυο, µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στα social media, 

όπως blogs, wikis, web-mapping,  βίντεο-κλήσεις µέσω internet, όπως το Skype, 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Tweeter µπορούν να 

δώσουν µια πρώτη ενηµέρωση για την καταστροφή. Αυτές οι πληροφορίες 

διαµοιράζονται σε όλο τον κόσµο και τις λαµβάνουν και οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις, που τους βοηθούν στις πρώτες κρίσιµες ώρες της ανταπόκρισής τους. 
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Μάλιστα, η Microsoft ετοιµάζει µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ονοµάζει 

Vine, κάτι παρόµοιο µε το Tweeter, που επιτρέπει στους χρήστες του να λαµβάνουν 

ενηµερώσεις για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης από όλον τον κόσµο. 

 

4.4.1 MOBILE TECHNOLOGY 

Η mobile τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ότι οποιαδήποτε άλλης 

µορφής τεχνολογία. Βασίζεται σε υπηρεσίες αποστολής σύντοµων µηνυµάτων (SMS) 

καθώς και ηχητικών µηνυµάτων. Η ευρεία χρήση κινητών συσκευών έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη και άλλων mobile υπηρεσιών, όπως το m-banking, το m-

commerce, το m-health και το m-learning. Φυσικά, η mobile τεχνολογία 

χρησιµοποιείται και στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και µάλιστα µε 

διάφορους τρόπους. 

Μια σηµαντική χρήση της mobile τεχνολογίας είναι η έγκαιρη προειδοποίηση. Με 

αφορµή το τσουνάµι στην Ινδία το 2004, το Disaster Management Center (DMC) της 

Σρι Λάνκα ανέπτυξε ένα σύστηµα προειδοποίησης βασισµένο στα SMS, το οποίο 

τέθηκε σε λειτουργία το 2007, στο σεισµό της Σουµάτρα. Το DMC απέστειλε ένα 

SMS 20 λέξεων στα κυβερνητικά πρόσωπα, στα ΜΜΕ, στον στρατό, στην αστυνοµία 

και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου προειδοποιούσε για την πιθανότητα ενός 

τσουνάµι στην περιοχή και απαιτούσε την άµεση εκκένωσή της και αυτοί µε τη σειρά 

τους ενηµέρωσαν τους πολίτες. 

Τα SMS προσφέρουν τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων από έναν-προς-έναν ή 

από έναν-προς-πολλούς, το οποίο έχει περιορισµό στον αριθµό των παραληπτών και 

άρα δεν µπορεί να καλύψει τις µεγάλες ανάγκες για την έγκαιρη προειδοποίηση. Για 

αυτό τον λόγο αναπτύχθηκε το CB (Cell Broadcasting), το οποίο επιτρέπει την µαζική 

αποστολή µηνυµάτων σε πολλούς συνδροµητές, οι οποίοι βρίσκονται σε 

συγκεκριµένη περιοχή κάλυψης δικτύου. Ένα πλεονέκτηµα που έχει είναι ότι δεν 

υπερφορτώνει το δίκτυο ώστε αυτό να καταρρεύσει και άρα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια µιας καταστροφής. Πρόκειται για τεχνολογία 

χαµηλού κόστους, που δεν απαιτεί περεταίρω υποδοµές, µιας και χρησιµοποιεί το ήδη 

υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ο µόνος περιορισµός που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν συσκευή 
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κινητού τηλεφώνου η οποία θα µπορεί να λαµβάνει τα CB. Το µειονέκτηµα είναι ότι 

αν καταστραφεί το δίκτυο, θα παρεµποδιστεί η σωστή λειτουργία του συστήµατος 

CB. 

Η Mobile τεχνολογία χρησιµοποιείται επίσης για την επικοινωνία των ανθρώπων των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων που βρίσκονται στο πεδίο µεταξύ τους, αλλά και µε τα 

κεντρικά γραφεία του καθενός. Ακόµα, χρησιµοποιείται και για τη συγκέντρωση 

δωρεών και χορηγιών. 

Το Frontline SMS είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς δωρεάν εφαρµογές ανοικτής 

πηγής (free & open source software - FOSS) για την µαζική αποστολή µηνυµάτων σε 

οµάδες ανθρώπων και έχει χρησιµοποιηθεί από διάφορες εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

(Apikul, 2010). 

 

4.4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ RapidSMS  

Το RapidSMS είναι ένα δωρεάν πλαίσιο ανοικτής πηγής (open-source) για τη 

δυναµική συλλογή δεδοµένων και για τη συνεργασία και επικοινωνία των logistics, 

που χρησιµοποιεί την υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων (SMS) των κινητών 

τηλεφώνων (http://www.rapidsms.org/). 

Η UNICEF είχε θέσει σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα µαζικής διανοµής τροφής σε 

υποσιτισµένα παιδιά της νότιας Αιθιοπίας, µε το όνοµα Plumpy’nut. Στόχος ήταν να 

διανεµηθούν 193.130 κούτες τροφής µέσω των 1852 κέντρων διανοµής. Μέχρι τότε η 

διαδικασία ήταν ως εξής. Υπήρχαν 30 παρατηρητές οι οποίοι ταξίδευαν σε όλη τη 

χώρα, επισκεπτόντουσαν τα σηµεία εφοδιασµού, κατέγραφαν τα δεδοµένα και έπειτα 

έστελναν µε φαξ τις αναφορές τους στο κέντρο ελέγχου που βρισκόταν στην 

πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, την Αντίς Αµπέµπα. Αυτή η διαδικασία γινόταν µια φορά 

την εβδοµάδα. Με άλλα λόγια όχι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε, ώστε η UNICEF να 

µπορέσει άµεσα να ανταποκριθεί στις αυξηµένες, θα λέγαµε, ανάγκες που 

προέκυπταν, ή να κάνει εξαρχής έναν πιο σωστό προγραµµατισµό. Ακόµα, οι 

αναφορές αυτές δεν κάλυπταν παρά µόνο ένα 20% των 1852 κέντρων διανοµής, 

αριθµό αισθητά µικρό, και αυτό δηµιουργούσε χαµηλά επίπεδα αποθεµάτων στις 

αποµακρυσµένες περιοχές (Verclas, 2008). 
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Προκειµένου να λυθεί αυτό το πρόβληµα, το υποκατάστηµα της UNICEF στην 

Αιθιοπία σε συνεργασία µε το τµήµα Καινοτοµίας της οργάνωσης στη Νέα Υόρκη, 

επινόησε ένα σύστηµα αναφορών βασισµένο στα κινητά τηλέφωνα, ώστε τα 

δεδοµένα που συλλέγονται από ένα πεδίο δράσης να αναλύονται επί τόπου και να 

υπάρχει αυτόµατη ανταπόκριση εκείνη τη στιγµή, κάνοντας πιο ακριβή, πιο γρήγορη 

και αποτελεσµατική την παροχή τροφής στα κέντρα διανοµής. 

Το σύστηµα αυτό ονοµάστηκε RapidSMS και είναι, ουσιαστικά, ένα πακέτο 

παρακολούθησης της διανοµής, το οποίο µπορεί να αναδιαµορφωθεί και να 

προσαρµοστεί σε κάθε είδους προµήθεια και κατάσταση, δηλαδή, από προµήθεια 

φαρµάκων και τροφής µέχρι διανοµή κρεβατιών. 

 

Εικόνα 10 : Η αρχική σελίδα (homepage) του RapidSMS 

 

Το µόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσει είναι ένα GSM modem συνδεδεµένο µε 

έναν web-server, που θα λαµβάνει τα εισερχόµενα µηνύµατα (SMS) και αυτόµατα τα 

δεδοµένα που εισάγονται αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων. Επίσης, ο 

παρατηρητής που έχει αποστείλει το µήνυµα λαµβάνει ένα µήνυµα επιβεβαίωσης, ότι 

το µήνυµα που έστειλε έχει ληφθεί. Με τη βοήθεια του ίντερνετ ο κάθε παρατηρητής 

µπορεί να επικοινωνεί µε άλλους παρατηρητές, να παρακολουθεί την κατάσταση των 

αναφορών όλης της οµάδας και επίσης, εάν χρειαστεί µπορεί να στείλει 
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συµπληρωµατικές πληροφορίες που ονοµάζονται ειδοποιήσεις (alerts). Τα δεδοµένα 

που έχουν ήδη αποσταλεί µπορούν να προβληθούν στο κινητό του κάθε παρατηρητή 

και µε την οπτική µορφή ενός χάρτη και γραφικών πινάκων της δραστηριότητας στο 

πεδίο. 

 

Φωτογραφία 2 : Οπτικοποίηση δεδοµένων σε χάρτη 

 

Το RapidSMS, ουσιαστικά, είναι ένα λογισµικό κινητού τηλεφώνου και άρα η 

δυνατότητα χρήσης του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης βασίζεται στις 

τηλεπικοινωνιακές υποδοµές της κάθε χώρας και περιοχής. Για να διαπιστώσει η 

UNICEF  αν µπορεί να το λειτουργήσει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προεργασία και 

υποδοµή, ούτε υψηλό κόστος, παρά µόνο έναν webserver (π.χ. αρκεί ένα low-end 

PC), ένα GSM modem, µια σύνδεση στο ίντερνετ, 2 προπληρωµένες κάρτες SIM και 

µία σύνδεση συµβολαίου και φυσικά 2 τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα για να γίνει η 

δοκιµή. 

Προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία το RapidSMS, χρειάστηκε να γίνει µία δίωρη 

µόνο εκπαίδευση στο προσωπικό και επιπλέον τους δόθηκε και ένα µικρό εγχειρίδιο 

χρήσης θα λέγαµε, που έδινε οδηγίες για κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι οτιδήποτε αποστέλλεται και λαµβάνεται καταγράφεται και 
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προσµετρείται, δίνοντας έτσι στους παρατηρητές µια αίσθηση άµεσης επιβράβευσης 

για τον κόπο τους.  

Το αποτέλεσµα από τη χρήση αυτής της εφαρµογής ήταν σε ένα διάστηµα 1,5 µήνα, 

να σταλεί ο ίδιος αριθµός αναφορών που αποστελλόταν και πριν την εφαρµογή, µε τη 

µόνη διαφορά ότι η αποστολή γινόταν καθηµερινά (γύρω στις 25 αναφορές κατά 

µέσω όρο την ηµέρα) και όχι µία φορά την εβδοµάδα, όπως παλαιότερα. Με αυτόν 

τον τρόπο µπόρεσε να επιτευχθεί ισορροπία στα αποθέµατα Plumpynuts και η 

UNICEF να γνωρίζει κάθε στιγµή πόσα τέτοια πακετάκια παραδόθηκαν και 

καταναλώθηκαν και πόσα χρειάζονται ακόµα, µαζί µε άλλες πληροφορίες που δεν 

είχαν καµία σχέση µε το κύριο θέµα αλλά ήταν σηµαντικές, όπως το ότι µια αποθήκη 

έµεινε ξεκλείδωτη! Κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρµογής υπήρξαν βελτιώσεις 

στα µικροπροβλήµατα λειτουργίας που µπορεί να προέκυπταν, καθώς οι χρήστες 

εξοικειωνόντουσαν όλο και περισσότερο µε το περιβάλλον της εφαρµογής. Όσον 

αφορά το ποσοστό κάλυψης των κέντρων διανοµής, αυτό αυξήθηκε από 20% σε 

44%. 

 

 

Εικόνα 11 : Η λειτουργική διαδικασία του RapidSMS στην Αιθιοπία 
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5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

International Federation of Red Cross (IFRC) και χρήση λογισµικού 

Sahana στον σεισµό της Αϊτής το 2010. 

Επιλέξαµε να µελετήσουµε την ανθρωπιστική οργάνωση IFRC, επειδή είναι από τις 

µεγαλύτερες  και παλαιότερες µη – κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, µε πολύ 

µεγάλη εµπειρία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφής. 

Επίσης, επιλέξαµε το λογισµικό Sahana, λόγω του ότι είναι ένα λογισµικό ανοιχτής 

πηγής που παρέχεται δωρεάν και χρησιµοποιείται από τις περισσότερες οργανώσεις 

ως ένα τεχνολογικό µέσο συνεργασίας µεταξύ τους. Τέλος, επιλέξαµε να θέσουµε ως 

σκηνικό τον σεισµό που συνέβη στην Αϊτή το 2010 διότι είναι από τις πιο πρόσφατες 

µεγάλες καταστροφές, στην οποία δούλεψαν και συνεργάστηκαν πολλές 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, χρησιµοποιώντας στην εφοδιαστική τους αλυσίδα µια 

πληθώρα τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών. 

Για το σκοπό αυτό, ανατρέξαµε σε ετήσιες, εξάµηνες και µηνιαίες αναφορές δράσης 

του IFRC, καθώς και άλλων οργανώσεων που έλαβαν µέρος στις επιχειρήσεις 

βοήθειας. 

 

Εικόνα 12: ∆ιανοµή προϊόντων ανθρωπιστικής βοήθειας από τον American Red Cross στους 
πληγέντες του σεισµού της Αϊτής, 2010         

(http://redcrosstalks.wordpress.com/2013/01/11/haiti-three-years-later/) 
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Ιστορική αναδροµή IFRC 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχαν διάφορα εθνικά παραρτήµατα του Ερυθρού 

Σταυρού στη Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., που 

παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες των χωρών τους. Μετά, το τέλος 

του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και τη µεγάλη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια, ο 

Henry Davidson, πρόεδρος του Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού, µετά από 

παρότρυνση του τότε Αµερικανού προέδρου  Woodrow Wilson, καταθέτει µια 

πρόταση συνεργασίας όλων των εθνικών γραφείων Ερυθρού Σταυρού. Έτσι, το 1919, 

υπογράφεται η συµφωνία για την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ερυθρού Σταυρού (IFRC), 

θέτοντας ως κοινό στόχο την πρόληψη καταστροφών, την ανακούφιση των 

πληγέντων και τη βελτίωση της υγείας. Κατά τα επόµενα χρόνια θα προστεθούν και 

άλλες χώρες µε αρκετά τοπικά παραρτήµατα (IFRC, 2010). 

O IFRC διαθέτει, 178 µέλη στις κοινότητες Red Cross και Red Crescent, Γραµµατεία 

στη Γενεύη και 60 αντιπροσωπείες σε στρατηγικές τοποθεσίες ανά τον πλανήτη, για 

την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Ο αριθµός των µελών και εθελοντών του 

ανέρχεται στα 97 εκατοµµύρια και οι υπάλληλοί του είναι γύρω στις 300.000, 

βοηθώντας κάθε χρόνο 233 εκατοµµύρια ανθρώπους (Kopzcak & Johnson, 2003). 

Σήµερα, σχεδόν ένας αιώνας από την ίδρυσή του, ο τρόπος που παρέχει βοήθεια ο 

IFRC διαφέρει σηµαντικά. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στην εµπειρία και 

δεύτερον στη σηµαντική πρόοδο της τεχνολογίας. Τα τεχνολογικά µέσα που 

χρησιµοποιούσε παλαιότερα για  την παροχή βοήθειας διαφέρουν πάρα πολύ από τα 

τωρινά, τα οποία και συνεχώς εξελίσσονται. 

Χρήση Τεχνολογιών 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που εισήχθησαν από τον IFRC για την 

αποτελεσµατικότερη παροχή βοήθειας όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας του (American 

Red Cross, 2012). 

• 1881: Ο τηλέγραφος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης για την εποχή και σε αυτόν βασίζεται και η δράση του IFRC. 

• 1900: Για πρώτη φορά οι άνθρωποι του IFRC χρησιµοποιούν τις τηλεφωνικές 

γραµµές για την άµεση ανταπόκρισή τους. 
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• 1931: Ερασιτέχνες χρήστες του ραδιοφώνου, καθώς και οι ράδιο – συχνότητες 

του IFRC χρησιµοποιούνται ως µέσα αναµετάδοσης µηνυµάτων για την 

υποστήριξη της ανταπόκρισης σε µια καταστροφή. 

• 1980-90: Λόγω του ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές χάνονται όταν συµβεί 

µια καταστροφή, ο IFRC διεξάγει την επικοινωνία του µε δορυφορικά 

τηλέφωνα. 

• 1989: Ο IFRC αρχίζει να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

δισκέτες. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύει πληροφορίες και δηµιουργεί αρχεία 

από τις πληγείσες περιοχές.  

• 1992: Ο IFRC ξεκινά να χρησιµοποιεί κινητά τηλέφωνα, που τον βοηθούν 

στις προσπάθειες ανακούφισης από τις καταστροφές που προκάλεσε ο 

Τυφώνας Andrew, στη Νότια Florida. 

• 1995: Τα συστήµατα GIS αρχίζουν να χρησιµοποιούνται από τον IFRC, 

παρέχοντάς του πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. 

• 2000: Η δορυφορική τεχνολογία αναπτύσσεται και εισάγεται στην οργάνωση, 

αφού παρέχει πλήρη συνδεσιµότητα στις περιοχές, όπου συνέβη η 

καταστροφή. 

• 2002: Αυτή η δορυφορική τεχνολογία ενσωµατώνεται και στα φορτηγά της 

οργάνωσης, τα οποία µεταφέρουν ανθρώπινο δυναµικό και αγαθά πρώτης 

ανάγκης σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

• 2002-4: Νέες τεχνολογικές καινοτοµίες, όπως τα mobile δορυφορικά πιάτα, τα 

laptops  και η τεχνολογία voice-over IP κάνουν πιο παραγωγική την 

ανθρωπιστική βοήθεια της οργάνωσης. 

• 2005: Τα GIS και η χαρτογράφηση γίνονται πιο διαδραστικά και µέσω 

διαδικτύου. Αφορµή για αυτή την εξέλιξη στάθηκαν οι ανάγκες που 

προέκυψαν από τον Τυφώνα Katrina.  

• 2006-7: Η ανάπτυξη των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει ως αποτέλεσµα 

ο IFRC πλέον να ενηµερώνεται για το ξέσπασµα και την πορεία µιας 

καταστροφής από αυτές, αφού οι ίδιοι οι χρήστες τους µπορεί να βρίσκονται 

στην περιοχή της καταστροφής.  

• 2008: Το ανθρώπινο δυναµικό που βρίσκεται στο πεδίο δράσης αρχίζει να 

χρησιµοποιεί συσκευές χειρός GPS, µε δυνατότητα να «ανεβάζει» στο 

διαδίκτυο χάρτες που βοηθούν στην ανταπόκριση µιας καταστροφής.  
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• Άνοιξη 2011: Οι ψηφιακοί εθελοντές του IFRC επικοινωνούν µε τους 

πληγέντες, παρέχοντάς τους πληροφορίες τελευταίας στιγµής, πηγές και 

άνεση. Επίσης, παρουσιάζεται µια δωρεάν i-Phone εφαρµογή, που βοηθάει 

τους πληγέντες στην ανεύρεση καταφυγίων. 

• Καλοκαίρι 2011: O IFRC παρουσιάζει την Android εφαρµογή S.O.S. για την 

καθοδήγηση της ανταπόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.  

• Μάρτιος 2012: Ο IFRC, σε συνεργασία µε την εταιρεία DELL, ανοίγει το 

Κέντρο Ψηφιακής ∆ιαχείρισης (Digital Operational Center) και υποδέχεται το 

πρόγραµµα ψηφιακού εθελοντισµού του. 

Η τροµερή ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε τις αρχές του 

αιώνα αντικατοπτρίζεται και στις ηµεροµηνίες εισόδου των τεχνολογικών της 

εργαλείων. Κατά τα πρώτα χρόνια βλέπουµε ότι αλλαγές στην τεχνολογία 

συµβαίνουν, µετά από 30 ή 50 χρόνια. Από το 2000 και µετά η οργάνωση κάθε χρόνο 

εµπλουτίζει τα τεχνολογικά της εργαλεία, προσπαθώντας να ακολουθήσει όσο γίνεται 

περισσότερο την τεχνολογική πρόοδο.  

Αντιµετώπιση καταστροφών 

Ο IFRC αρχικά, ενηµερώνεται, µέσα σε λίγα λεπτά, από τα άτοµα του τοπικού 

παραρτήµατος της οργάνωσης που βρίσκονται εκεί και από τα άτοµα εκτός 

οργάνωσης που τυχαίνει να βρίσκονται εκεί, µέσω των social media, για µια 

καταστροφή που συνέβη (IFRC, 2010).  

Μετά, οργανώνεται µια οµάδα παρατηρητών που αποστέλλονται στο σηµείο της 

καταστροφής και γίνεται καταγραφή των αναγκών, µε PDAs που διαθέτουν και GIS. 

Παράλληλα, χρησιµοποιώντας ειδικά δίκτυα, όπως το HFN, που στήνονται εκείνη τη 

στιγµή, λόγω της συνήθους καταστροφής των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, οι 

παρατηρητές αυτοί µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους, αλλά και µε το κέντρο 

διοίκησης µέσω SMS και CB, που αναφέραµε προηγουµένως στην εργασία. 

Αφού καταγραφούν οι ανάγκες σε αγαθά, αυτά συγκεντρώνονται από τις κατά τόπους 

αποθήκες ανά τον κόσµο και αποστέλλονται στην πληγείσα περιοχή, είτε 

αεροπορικώς, είτε οδικώς, είτε µέσω θαλάσσης. Τη µεταφορά αναλαµβάνουν 

εταιρείες µε τις οποίες ο IFRC έχει συνάψει συµφωνίες για τέτοιες περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης, είτε ο στόλος που διαθέτει η ίδια η οργάνωση. Παράλληλα, 
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µπορούν να συνεχίζουν να δίνονται χρηµατικές ή υλικές δωρεές, οι οποίες, επίσης 

παρακολουθούνται από την οργάνωση, ώστε ανά πάσα στιγµή να γνωρίζει το µέγεθος 

και το είδος του αποθέµατός της. 

Επειδή συνήθως µια καταστροφή συµβαίνει σε υποανάπτυκτες περιοχές και προκαλεί 

αναταραχές στον πληθυσµό, είναι επιτακτική η ανάγκη για την ασφάλεια των αγαθών 

που καταφτάνουν, ώστε να µην υπάρξουν απώλειες και κλοπές. Επίσης, πρέπει να 

δίνεται προσοχή και στην ηµεροµηνία λήξης κάποιων αγαθών, όπως και η κατάσταση 

στην οποία παραλαµβάνονται. Για την διατήρηση της ασφάλειας χρησιµοποιούνται 

τα barcodes και οι ετικέτες RFID, που επιτρέπουν την ασφαλή παρακολούθηση και 

ανίχνευση των προϊόντων, καθώς και τη δίκαιη διανοµή τους στους δικαιούχους µέσα 

από τη διαδικασία σκαναρίσµατος µε PDAs, των καρτών που τους έχουν δοθεί για να 

µπορούν να παραλαµβάνουν τα αγαθά πρώτης ανάγκης.  

Η χρήση των GIS, εκτός του ότι παρέχει γενικότερη πληροφόρηση για την περιοχή 

της καταστροφής, συνοδεύει όλες τις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η κυριότερη χρήση τους αφορά στη µελέτη του 

εδάφους και των οδικών δικτύων της περιοχής που θα επιτρέψουν τον πιο αποδοτικό 

σχεδιασµό των καλύτερων δυνατών δροµολογίων για τη µεταφορά τόσο των αγαθών, 

όσο και του ανθρώπινου δυναµικού, που απαιτούνται. 

Όλα τα παραπάνω συντονίζονται από ένα κέντρο ελέγχουν και τα επιµέρους γραφεία 

της οργάνωσης µε τη βοήθεια ενός συστήµατος SCM. 

Σε µια καταστροφή, ανταποκρίνονται πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, 

κυβερνητικές και µη, καθώς και πολλές κυβερνήσεις, ο στρατός και διάφορες 

εταιρείες, όπως είπαµε. Είναι αδύνατον, κάθε µία από αυτές να δουν µεµονωµένα σε 

µια περιοχή, γιατί θα υπάρξει σύγχυση. Έτσι, προσπαθούν να συνεργάζονται και για 

αυτό κάθε φορά επιλέγεται µία από αυτές να είναι ο ηγέτης της οµάδας. Έτσι, το 

λογισµικό, τα δίκτυα και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούν είναι κοινά, για 

να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση όλων του τι έγινε και τι πρέπει να γίνει. Με αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται η πιο ολοκληρωµένη ανταπόκριση σε όλων των ειδών τις 

ανάγκες. 

Για τέτοιους λόγους αναπτύχθηκαν διάφορες εφαρµογές. Μια τέτοια εφαρµογή 

αποτελεί και το Sahana software. Πρόκειται, όπως είπαµε για ένα δωρεάν λογισµικό 
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ανοιχτής πηγής [Free and Open Source Software (H-FOSS)], το οποίο βοηθάει όλους 

όσους δρουν στην περιοχή, από τις Κυβερνήσεις, τις NGOs, τις Κυβερνητικές 

οργανώσεις, τους εθελοντές και τους πληγέντες να διαµοιράζονται τις πληροφορίες 

που λαµβάνει ο καθένας και να συνεργάζονται σε µια κοινή πλατφόρµα. Αξίζει να 

υπογραµµίσουµε, ότι κάθε φορά που προκύπτει µια καταστροφή, µιας και κάθε 

καταστροφή είναι µοναδική, γίνονται νέες προσθήκες στα modules και το Sahana 

προσαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

Ένα θέµα που προέκυψε µετά το Τσουνάµι στον Ινδικό Ωκεανό, το 2005, ήταν το 

εξής. Ενώ στάλθηκαν πολλές προµήθειες για την ανακούφιση των πληγέντων, 8 

µήνες αργότερα, οι περισσότερες από αυτές δεν χρησιµοποιήθηκαν. Ο λόγος ήταν η 

άγνοια και η έλλειψη ορατότητας της ανάγκης για βοήθεια, ανάµεσα στους πληγέντες 

και τους παρόχους. 

Για παράδειγµα, όταν µία οργάνωση λαµβάνει µια αίτηση για ένα αγαθό, αυτό το 

αγαθό µπορεί να το διαθέτει µία άλλη οργάνωση, ανάµεσα στις εκατό που µπορεί να 

δρουν στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο και καθόλου πρακτικό αυτή η οργάνωση να 

ελέγξει τα εκατοντάδες πιθανά σηµεία για να βρει αν αυτό το συγκεκριµένο αγαθό 

είναι διαθέσιµο. Αυτό το πρόβληµα, το λύνει το Sahana, το οποίο εντοπίζει τις 

αιτήσεις για βοήθεια που στέλνουν όλοι οι συµµετέχοντες που αναφέραµε παραπάνω 

και τις διασταυρώνει µε τα αγαθά που υπάρχουν και τις αποθήκες στις οποίες 

βρίσκονται. Τα αγαθά αυτά κατηγοριοποιούνται µε βάση τον κατάλογο του WHO, ο 

οποίος εντοπίζει αν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης τους, καθώς και τα επίπεδα και 

την ποσότητα των αγαθών που αποµένουν στην αποθήκη. 

Σεισµός Αϊτής, 2010 

Στις 12 Ιανουαρίου, 2010, σηµειώθηκε ο µεγαλύτερος σεισµός, 7 ρίχτερ, που συνέβη 

ποτέ στην Αϊτή. Το επίκεντρο του σεισµού ήταν σε απόσταση περίπου 15 

χιλιοµέτρων νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Port-au-Prince και οι ζηµιές που 

προκάλεσε ήταν τεράστιες και καταστροφικές. Χιλιάδες κτίρια κατέρρευσαν, 

παγιδεύοντας, έτσι άγνωστο αριθµό ανθρώπων κάτω από τα συντρίµµια τους. 

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσµος έµεινε άστεγος, στους δρόµους και σύµφωνα µε τον 

ΟΗΕ, το ένα τρίτο του πληθυσµού των 9 εκατοµµυρίων της χώρας επηρεάστηκε από 

τον σεισµό. Ακολούθησαν 14 µετασεισµοί της τάξεως των 5 ρίχτερ και 36 των 4 

ρίχτερ (IFRC, 2011, Margesson & Taft-Morales, 2010 και Prutsalis et al, 2010).  
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Για πρώτη φορά, οι πληγέντες καλούσαν σε βοήθεια µέσω των social media και των 

mobile τεχνολογιών. Άνθρωποι από όλον τον κόσµο, που λάµβαναν αυτές τις 

εκκλήσεις για βοήθεια προσπαθούσαν να τις µεταφράσουν και να τις προσδιορίσουν 

γεωγραφικά σε χάρτες, για να βοηθήσουν και τους ανθρωπιστικούς οργανισµούς. Με 

τη βοήθεια του OpenStreetMap, οι ειδικοί σε GIS χρησιµοποιούσαν φωτογραφίες από 

δορυφόρο για να συνθέσουν χάρτες της χώρας, ενηµερωµένους µε τις αλλαγές που 

επέφερε ο σεισµός (Harvard Humanitarian Initiative, 2011). 

Όταν οι οργανώσεις κατέφτασαν στο Port-au-Prince, βρέθηκαν σε µια πόλη 

κατεστραµµένη, όπου µέσα στα συντρίµµια της χάθηκαν δεδοµένα ζωτικής 

σηµασίας, όπως δηµογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικές µε τις οδούς και τους 

δρόµους, οι τοποθεσίες των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας. Οπότε έπρεπε να 

ξεκινήσουν από το µηδέν.  Επίσης, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν καταστράφηκε 

ολοσχερώς και λειτουργούσε σε κάποιο βαθµό (Harvard Humanitarian Initiative, 

2011), αλλά χρειάστηκε και η συµβολή HFN για να γίνει εφικτή η επικοινωνία 

(Blackadar-Nelson et al., 2011). 

Τις πρώτες 48 ώρες, οι οργανώσεις ήθελαν να µάθουν ποιοι άλλοι θα 

ανταποκρίνονταν, ποιες οργανώσεις ήταν ήδη εκεί, σε ποιο µέρος ήταν και τι είδους 

εξοπλισµό διέθεταν. Το έργο αυτό ανέλαβε να το κάνει το Sahana, το οποίο παρείχε 

µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων µε στοιχεία όπως ο τοµέας παροχής βοήθειας 

του κάθε συµµετέχοντα, η τοποθεσία των γραφείων τους, οι δραστηριότητές τους και 

λεπτοµέρειες επικοινωνίας. ∆ηµιουργήθηκε, έτσι µια λίστα οργανώσεων, µε τη 

βοήθεια του UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs), του UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination), 

InterAction και άλλων, η οποία εισήχθηκε στο Sahana (De Silva & Prutsalis, 2010). 

Σύµφωνα µε τον OCHA, περίπου 400 ανθρωπιστικοί οργανισµοί ανταποκρίθηκαν 

στην καταστροφή αυτή, µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Με έναν τόσο µεγάλο αριθµό 

εµπλεκόµενων οντοτήτων, η αποτελεσµατική συνεργασία ήταν απολύτως απαραίτητη 

(IASC, 2010). Σύµφωνα µε τους Margesson & Taft-Morales, (2010), αυτός ο αριθµός 

φτάνει τους 900. 

Έτσι, οι ανάγκες χωρίστηκαν σε 12 κατηγορίες (clusters) και κάθε οργάνωση 

συµµετείχε σε αυτήν που έχει εξειδικευτεί, ώστε να µπορεί και ο ΟΗΕ, µέσω του 

OCHA, να συντονίζει τους εµπλεκόµενους, να διαχειρίζεται τους πόρους και να 
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διευκολύνει την πραγµατοποίηση του σχεδιασµού. Οι 12 κατηγορίες και οι 

οργανώσεις που ασχολούνται µε την κάθε µία και συνεργάζονται µε το UN OCHA 

είναι οι εξής (IASC, 2010 και Margesson & Taft-Morales, 2010). 

• Γεωργία (Food and Agriculture Organization, FAO) 

• ∆ιαχείριση και συντονισµός στρατοπέδου (International Organization for 

Migration, IOM) 

• Άµεση ανακούφιση (UNDP) 

• Εκπαίδευση (U.N. Children’s Fund, UNICEF) 

• Καταφύγια εκτάκτου ανάγκης και αγαθά εκτός από τρόφιµα (ΙFRC) 

• Emergency Telecommunications (WFP) 

• Τροφή (WFP) 

• Υγεία (WHO και PAHO). 

• Logistics (WFP) 

• ∆ιατροφή (UNICEF) 

• Προστασία (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) 

και Προστασία παιδιών (UNICEF) 

• Βία βασισµένη στο φύλο (U.N. Population Fund, UNFPA); 

• Νερό και Υγιεινή (UNICEF). 

Επόµενο στάδιο ήταν η ενηµέρωση για το ποιες περιοχές έχουν περισσότερη ανάγκη 

για βοήθεια. Το Sahana, µε τη βοήθεια του U.S. State Department, Ushahidi, 

InSTEDD (Innovative Support To Emergencies Diseases and Disasters) σε 

συνεργασία µε το Frontline SMS και άλλους, δηµιούργησαν µια διαδικασία 

αποστολής SMS στον αριθµό 4636, µε αιτήσεις για βοήθεια και πληροφορίες από 

τους κατοίκους της Αϊτής, τα οποία µεταφράζονταν και αρχειοθετούνταν (De Silva & 

Prutsalis, 2010). 

Κατά τη δεύτερη εβδοµάδα, οι αιτήσεις για την τοποθεσία και την κατάσταση 

λειτουργίας των νοσοκοµείων ήταν πολύ µεγάλη. Μέσα σε 24 ώρες και µε τη βοήθεια 

των συστηµάτων χαρτογράφησης GIS από την MapAction και την Télécoms Sans 

Frontières, προστέθηκαν 160 ακόµα νοσοκοµεία, τα οποία στήθηκαν για να 

καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες σε ιατρική και φαρµακευτική βοήθεια (De Silva & 

Prutsalis, 2010). 
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Το επόµενο στάδιο ανταπόκρισης είναι η παροχή φροντίδας των πληγέντων. Το WFP 

(World Food Program), που είναι υπεύθυνο για τη διανοµή τροφής, συνεργάστηκε µε 

το Sahana και µπορούσε πλέον, µέσω του Sahana, να αναγνωρίζει την τοποθεσία και 

τον αριθµό των πληγέντων που χρειάζονται τροφή, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως η 

ηλικία και το φύλο, τα οποία επιτρέπουν στο WFP να καθορίσει την ποσότητα και το 

είδος τροφής που χρειάζεται ο καθένας. Πλέον, το Sahana χρησιµοποιείται από το 

WFP σε κάθε δράση του (De Silva & Prutsalis, 2010). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εποχή που ζούµε χαρακτηρίζεται από τους γρήγορους ρυθµούς της ζωής, της 

µεγάλης απαίτησης για κάλυψη των αναγκών και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Για 

να επιβιώσει ένας οργανισµός σε αυτούς τους ρυθµούς πρέπει να εντάξει την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη λειτουργία του. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 

δεν αποτελούν εξαίρεση. Ίσως η ανάγκη για τεχνολογική εξέλιξη να είναι πιο 

επιτακτική από ότι σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα. Η χρήση της τεχνολογίας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων είναι µια πιο εύκολη µορφή εφοδιαστικής 

αλυσίδας, µιας και τα προϊόντα, οι µεταφορές, το ανθρώπινο δυναµικό είναι σταθερές 

µεταβλητές. Στην ανθρωπιστική βοήθεια, όµως όλα αυτά αλλάζουν κάθε φορά και 

µέρα µε τη µέρα. Ένας λόγος παραπάνω, το ότι ασχολούνται µε τη διάσωση των 

ανθρώπων και την ανακούφισή τους από τις δυσάρεστες επιπτώσεις των 

καταστροφών. 

Καταστροφές συνέβαιναν πάντα και θα συνεχίσουν να συµβαίνουν. Παρά τους 

µηχανισµούς που αναπτύσσονται για την προστασία των ανθρώπων από 

καταστροφές, όπως και τους µηχανισµούς για την έγκαιρη πρόβλεψή τους, πάντα 

υπάρχουν απώλειες και θύµατα. 

Μέσα από τα κεφάλαια αυτής της εργασίας και την παρουσίαση της µελέτης 

περίπτωσης, διαπιστώσαµε ότι η διαδικασία λειτουργίας των ανθρωπιστικών 

οργανισµών, που περιλαµβάνει την προετοιµασία, την ανταπόκριση και τη 

συνεργασία µε τους άλλους συµµετέχοντες είναι πολύ πολύπλοκη. Μεγάλο ρόλο σε 

αυτό παίζει και ο µεγάλος αριθµός αυτών που παρέχουν βοήθεια σε µια καταστροφή, 

οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσµατικά. Μια πολύπλοκη διαδικασία και 

µια πολύπλοκη συνεργασία µπορεί να γίνει εύκολη µόνο µε έναν τρόπο. Αυτός ο 

τρόπος είναι η χρήση της τεχνολογίας. 

Είδαµε, ότι η τεχνολογία εµφανίζεται σε πολλές µορφές στην ανθρωπιστική βοήθεια, 

σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι αυτή 

που κάνει τη διαφορά και µια οργανωµένη, γρήγορη, ακριβής και ασφαλής 

εφοδιαστική αλυσίδα οδηγεί στην επιτυχία.  

Το να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια σε µια περιοχή είναι κάτι που κάποιος θεωρεί 

δεδοµένο ότι θα γίνει πολύ γρήγορα, µιας και πλέον οι αποστάσεις έχουν µικρύνει, 
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λόγω της εξέλιξης και των µέσων µεταφοράς. Αυτό που δεν µπορεί να καταλάβει 

κάποιος αν δεν το ζήσει, είναι το πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει λόγω της 

καταστροφής των µεταφορικών υποδοµών της περιοχής. 

Όλοι µας πιστεύουµε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί 

οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό, όµως, που δεν γίνεται 

αντιληπτό είναι το πόσο δύσκολη είναι η συνεννόηση και η συνεργασία αυτών 

µεταξύ τους. 

Κάθε καταστροφή είναι και ένα µάθηµα για αυτούς που παρέχουν βοήθεια. Κάθε 

καταστροφή, όµως είναι διαφορετική και έτσι είναι λογικό να γίνονται λάθη. Το 

θετικό είναι ότι οι συµµετέχοντες µαθαίνουν από αυτά τα λάθη. Το αρνητικό είναι ότι 

πρέπει να γίνουν λάθη για να µπορέσουν οι οργανισµοί να εξελιχθούν. 

Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός µέχρι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να 

καταλάβουν τη σηµασία της χρήσης της τεχνολογίας στη δράση τους. Βλέπουµε ότι 

ενώ πριν λίγα χρόνια το χάσµα µεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και τεχνολογίας και 

εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν µεγάλο, πλέον έχουν γίνει πολύ αξιόλογα άλµατα για τη 

µείωσή του. 

Αλλά δεν αρκεί να το καταλάβουν µόνο οι ίδιες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

Πρέπει να το καταλάβουν, εξίσου, και οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τοµέας. Αυτοί 

είναι που µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στο κοµµάτι 

της εφοδιαστικής αλυσίδας της ανθρωπιστικής βοήθειας, χωρίς το οποίο βοήθεια δεν 

µπορεί να φτάσει πουθενά. 

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, η ευρεία χρήση του ίντερνετ και η ενηµέρωση που 

προσφέρει σε όλον τον κόσµο για ό, τι συµβαίνει σε όλον τον πλανήτη, αποτελεί έναν 

µοχλό πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Πλέον, το έργο, αλλά και οι ανάγκες µιας 

ανθρωπιστικής οργάνωσης γίνονται  ευρέως γνωστές. Έτσι, είναι πιο εύκολη η 

κατανόηση των διαδικασιών και της υποστήριξής τους από εταιρείες µε 

πληροφοριακό αντικείµενο, καθώς και από εταιρείες µε πολύ αναπτυγµένα 

συστήµατα logistics. Βλέπουµε ότι συνάπτονται συνεργασίες και συµφωνίες. 

Επίσης, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν υπήρχε βιβλιογραφία για την εφοδιαστική 

αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας και ανταπόκρισης και για τις ψηφιακές τεχνολογίες 

που χρησιµοποιούνται ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ενώ, τώρα βλέπουµε ότι 
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αρκετοί είναι αυτοί που αρχίζουν να ασχολούνται µε αυτήν την ιδιαίτερη εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι πιο αποδοτικό 

όταν χρησιµοποιείται η τεχνολογία στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις 

και το κοινό είναι πρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν τους οργανισµούς όταν γίνει µια 

καταστροφή, αλλά είναι πολύ σηµαντικό τέτοιες κινήσεις να γίνονται και σε 

περιόδους εκτός καταστροφής. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτού του είδους έχουν ως 

αποτέλεσµα την τεχνολογική εξέλιξη της οργάνωσης, η οποία θα παίξει σηµαντικό 

ρόλο στην επιτυχία της ανταπόκρισής της σε περίοδο κρίσης.   
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