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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ & ΤΕΕ 
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 



Θεματολογία 

• Ορισμός ΕΥΓΕΠ 

• Τι είναι; 

• Πως υλοποιείται; 

• Γιατί χρειάζεται; 

• Παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική 

• Με απλά λόγια! 





Ο ορισμός.... (ένας από) 

«Μια Εθνική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών, είναι το σύνολο των 
τεχνολογιών, πολιτικών, κριτηρίων, προτύπων και ανθρώπινου δυναμικού 
που απαιτείται για τη βελτίωση της απόκτησης και κοινής χρήσης 
γεωχωρικών δεδομένων. Πρόκειται για διασυνδεδεμένο δίκτυο 
διαφορετικών γεωχωρικών βάσεων δεδομένων που μπορούν να 
ανταλλάσουν πληροφορία μεταξύ τους και στις περισσότερες χώρες είναι 
γνωστό ως Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (ή National Spatial 
Data Infrastructure- NSDI)»   



Απλό.... σωστά; 



Ο ορισμός με δεύτερη ματιά... 

«Μια Εθνική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών, είναι το σύνολο των 
τεχνολογιών, πολιτικών, κριτηρίων, προτύπων και ανθρώπινου 
δυναμικού που απαιτείται για τη βελτίωση της απόκτησης και κοινής 
χρήσης γεωχωρικών δεδομένων. Πρόκειται για διασυνδεδεμένο δίκτυο 
διαφορετικών γεωχωρικών βάσεων δεδομένων που μπορούν να 
ανταλλάσουν πληροφορία μεταξύ τους και στις περισσότερες χώρες 
είναι γνωστό ως Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (ή National 
Spatial Data Infrastructure- NSDI)»   



Τα δεδομένα; Που είναι τα δεδομένα; 

• Ο ορισμός μιλάει για την ΥΠΟΔΟΜΗ για τα δεδομένα 

• ΟΧΙ για τα ίδια τα δεδομένα 

• Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι υποδομές σε μια πόλη 
 (π.χ. το δίκτυο ύδρευσης) 



“Συστατικά” ΕΥΓΕΠ 

• Τεχνολογίες 
 Υπολογιστές & λογισμικό 

• Πολιτικές 
  Οι πολιτικές (και η πολιτική βούληση) που θα ορίζουν το πλαίσιο 

 λειτουργίας 

• Κριτήρια 
 Ποια δεδομένα μπορούν να είναι μέρος μιας ΕΥΓΕΠ;  

• Πρότυπα/Προδιαγραφές 
 Σε τι μορφή πρέπει να είναι τα δεδομένα; 

• Ανθρώπινο δυναμικό 
 Ποιοι θα τα υλοποιήσουν και θα τα λειτουργήσουν; 



Αρχές λειτουργίας ΕΥΓΕΠ 

• Δημιουργία & Απόκτηση δεδομένων 

• Κοινή χρήση 

• Διασυνδεδεμένα 

  - Συστήματα 

  - Βάσεις δεδομένων 

• Διαλειτουργικότητα 



Τι είναι η ΕΥΓΕΠ 

• Είναι μια μεγάλη ιδέα 

• Περιέχει πολλές και ετερογενείς πηγές δεδομένων 

• Συνενώνει πολλές και ετερογενείς πλατφόρμες και τεχνολογίες 

• Βασίζεται στη συνεργασία πολλών ανθρώπων, διαφορετικών υπηρεσιών, 
ρόλων και αναγκών 

• ‘Εχει στόχο την προσφορά δεδομένων, πληροφορίας και αποφάσεων 
 - στις κρατικές δομές  
 - στους πολίτες 

 



Τι δεν είναι η ΕΥΓΕΠ 

• Αποθετήριο δεδομένων 
 To http://data.gov.gr/ ΔΕΝ είναι η ΕΥΓΕΠ 

• Xαρτογραφικό portal 
 Το http://gis.thessaloniki.gr/sdi/ ΔΕΝ είναι η ΕΥΓΕΠ 

• Μια βάση δεδομένων 
  - Το e-poleodomia ΔΕΝ είναι η ΕΥΓΕΠ 
  - Το Κτηματολόγιο ΔΕΝ είναι η ΕΥΓΕΠ 

• Μια κεντρικά διαχειριζόμενη δραστηριότητα 
 Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται από τους επιμέρους φορείς 

http://data.gov.gr/
http://gis.thessaloniki.gr/sdi/


ΕΥΓΕΠ – γιατί χρειάζεται; 
Τα οφέλη 



Ποιοι χρειάζονται πρόσβαση σε 
διασυνδεδεμένα χωρικά δεδομένα 

• Κτηματολόγιο • Άμυνα 

• Πολεοδομία  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

• Φορείς διαχείρισης μεταφορών • Τηλεπικοινωνίες 

• ΟΤΑ  • Πανεπιστήμια 

• Πολιτική προστασία • Πολίτες 

• Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας • Επιχειρήσεις 

• Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ • Οικονομική Ανάπτυξη 



Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρήσεις 

• Επενδύσεις! 



Αληθινή(;) ιστορία 

Ήταν ένας προγραμματιστής... 

Ακουσε για την ΕΥΓΕΠ... Και για το 
data.gov.gr… 

Και του ήρθε μια ιδέα... 



Αληθινή(;) ιστορία 

Ήταν ένας προγραμματιστής... 

Ακουσε για την ΕΥΓΕΠ... Και για το 
data.gov.gr… 

Και του ήρθε μια ιδέα... 

Που πίστεψε ότι θα του φέρει 
πολλά χρήματα... 

«Έχω τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσ/νίκης και του Δήμου 
Καλαμαριάς. Θα φτιάξω λοιπόν μια εφαρμογή για κινητά για τους 
τουρίστες στη Θεσσαλονίκη!» σκέφτηκε.... 



Αληθινή(;) ιστορία 

ΟΜΩΣ.... 



Γιατί πρέπει να προχωρήσει η ΕΥΓΕΠ 

• Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που παράγονται μόνο μια φορά 

• Διαμοιρασμός του κόστους δημιουργίας και συντήρησης δεδομένων 

• Υποστήριξη βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής & περιβαλλοντικής ανάπτυξης 

• Δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων (φορέων και χρηστών) 

• Εντοπισμός & χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών χαρτών και δεδομένων 

• Προτυποποίηση δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Λήψη αποφάσεων βάσει σύνθετων κριτηρίων και πολυδιάστατων 
παραμέτρων 



Οφέλη 

• Αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση 

• Ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα που σχετίζεται με προϊόντα προστιθέμενης αξίας 

• Άμεση συμμετοχή πολιτών και κοινοτήτων στην οικονομία της γνώσης 

• Ένας πιο ενημερωμένος και ενεργός πολίτης 



Διεθνής εμπειρία 
Τι κάνουν οι «ξένοι» 



Ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE 

Μια Ευρωπαϊκή ΥΓΕΠ 
(Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195)  

• «...θεσπίζει γενικούς κανόνες για τη δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρώπη για τους σκοπούς των περιβαλλοντικών 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για την άσκηση πολιτικών ή 
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.» 

• Η ευρωπαϊκή υποδομή βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών 
που έχουν δημιουργήσει και διαχειρίζονται οι χώρες της ΕΕ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28195


Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
NSDI 



Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - NSDI 

• “U.S. National Spatial Data Infrastructure NSDI” 
 Περιγράφεται νομοθετικά από (“Executive Order 12906 -Coordinating 

Geographic Data Acquisition and Access”) ως “η τεχνολογία, πολιτικές, 
πρότυπα και ανθρώπινο δυναμικό απαραίτητα για την απόκτηση, 
επεξεργασία, αποθήκευση, διάχυση και βελτίωση της χρήσης 
γεωχωρικών δεδομένων” 

• Φορέας διαχείρισης είναι η Federal Geographic Data Committee (FGDC) 
που οδηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελείται από 
εκπροσώπους από τη δημόσια διοίκηση 

• Η FGDC αναπτύσσει πολιτικές και συνεργασίες για την ανάπτυξη της 
NSDI και την προώθηση εθνικών γεωχωρικών ενεργειών 



Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - NSDI 

• Geospatial Platform - Κεντρική πλατφόρμα NSDI 
 https://www.geoplatform.gov/ 

• Παρέχει κοινόχρηστα και ασφαλή γεωχωρικά δεδομένα, υπηρεσίες και 
εφαρμογές για χρήση από το κοινό, από κυβερνητικές υπηρεσίες και 
συνεργάτες ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Ειδικότερα, παρέχει: 

 - one-stop shop δεδομένων και υπηρεσιών 

 - επίσημα δεδομένα για λήψη αποφάσεων  

 - επαναχρησιμοποιούμενες εφαρμογές & υπηρεσίες για κυβερνητική & ιδιωτική χρήση 

 - υποδομή για φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών των χρηστών 

 - σημείο αναφοράς για συνδυασμένη θέαση κρατικών, πανεπιστημιακών, ιδιωτικών και 
 δημοσίων δεδομένων προς επίλυση εθνικών και τοπικών ζητημάτων 

https://www.geoplatform.gov/


Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - NSDI 

• GeoPlatform Dataset Search - Πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων 
 https://ckan.geoplatform.gov/ 

• Αριθμός γεωχωρικών δεδομένων: 123.738 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
79% 

Πανεπιστήμια 
7% 

Πολιτειακή Κυβέρνηση 
7% 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 
6% Εκπαίδευση 

1% 

(Πηγή: https://ckan.geoplatform.gov/)  

https://ckan.geoplatform.gov/


Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - NSDI 

• Apps & Services - Πλατφόρμα εφαρμογών και υπηρεσιών 
 https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/ 

• Παρέχουν στους χρήστες διαδραστικά εργαλεία για να πραγματοποιήσουν 
εργασίες χρησιμοποιώντας κοινά εθνικά γεωχωρικά δεδομένα 

https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - NSDI 

• Featured Applications - Πλατφόρμα γεωχωρικών εργαλείων 
 https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/ 

• Παρέχουν στους χρήστες online έτοιμα εργαλεία για: 

 - αναζήτηση χαρτών 

 - θέαση χαρτών 

 - αναζήτηση δεδομένων που προβλέπεται να παραχθούν από κρατικές 
 υπηρεσίες 

 - αναζήτηση πιθανών συνεργατών που ήδη προσπαθούν να 
 δημιουργήσουν δεδομένα του ενδιαφέροντος του χρήστη 

https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/
https://www.geoplatform.gov/applications-and-services/


Γερμανία 
GDI-DE 



Γερμανία – GDI-DE 

• “Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)” 
 Είναι πρωτοβουλία με στόχο “μια αποτελεσματική και καινοτόμα 

πρόβλεψη δημόσιων χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο μιας 
διαδικτυακής, διασυνδεδεμένης και προτυποποιημένης υποδομής 
χωρικών δεδομένων” 

• Είναι μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, των Πολιτειών 
(Länder) και των Δήμων 

• Η GDI-DE είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διαχείριση της 
αρχιτεκτονικής της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών 
Γερμανίας (SDI Germany) 



• Geospatial Platform - Κεντρική πλατφόρμα GDI-DE 
 http://www.geoportal.de 

• Παρέχει δυνατότητες: 

 - αναζήτησης γεωχωρικών δεδομένων 

 - θέασης έτοιμων online χαρτών και χωρικών δεδομένων 

 - αναζήτησης γεωχωρικών υπηρεσιών 

 - ελέγχων συμβατότητας χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών βάσει προτυποποίησης 

 

Γερμανία – GDI-DE 

http://www.geoportal.de/


• GDI-DE Testsuite – Έλεγχος ποιότητας δεδομένων και υπηρεσιών 
 https://testsuite.gdi-de.org/gdi/ 

• Παρέχει δυνατότητες και εργαλεία για ελέγχους ποιότητας δεδομένων και 
υπηρεσιών, ώστε να είναι συμβατά με εθνικά και διεθνή πρότυπα ή 
συμβατά με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE 

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, online, να ελέγξει συμβατότητα με: 

 

 

Γερμανία – GDI-DE 

- GDI-DE Metadata - INSPIRE Direct Access Download Service based on WFS 

- INSPIRE Metadata - INSPIRE Pre-Defined Dataset Download Service based on WFS 

- OGC CSW 2.0.2 AP ISO 1.0 - INSPIRE Download Service Atom Implementation 

- INSPIRE Discovery Service - Konventionen der GDI-DE für INSPIRE-relevante Metadaten 

- INSPIRE View Service - Konventionen der GDI-DE für ISO-konforme Metadaten 

https://testsuite.gdi-de.org/gdi/
https://testsuite.gdi-de.org/gdi/
https://testsuite.gdi-de.org/gdi/


• GDI-DE Geodatenkatalog.de – Κατάλογος χωρικών δεδομένων & 
 GDI-DE Geoportal.de – Θέαση χαρτών, δεδομένων & υπηρεσιών 
  http://www.geoportal.de 

• Δεδομένα & χάρτες 

  - Παρέχει πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα και υπηρεσίες 

  - Αριθμός γεωγραφικών οντοτήτων: 120.000 

  - Online αναζήτηση & θέαση χαρτών και δεδομένων 

• Υπηρεσίες 

  - Λήψη εργαλείων & παροχή online υπηρεσιών 

  - Λίστα εθνικών και διεθνών site και εργαλείων γεωχωρικών δεδομένων 

Γερμανία – GDI-DE 

http://www.geoportal.de/


Ηνωμένο Βασίλειο 
UK Location 



Ηνωμένο Βασίλειο - UK Location 

• To UK Location είναι διακυβερνητική πρωτοβουλία για τη βελτίωση της 
κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων 
του Δημοσίου (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία) 

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών υποθέσεων 
(DEFRA) είναι ο κύριος υπεύθυνος οργανισμός για την υλοποίηση 

• Δε διαθέτει μόνο δεδομένα INSPIRE 
 24.090 σύνολα δεδομένων (datasets) 

• Απλοποίηση της αδειοδότησης ώστε ολόκληρος ο δημόσιος τομέας να 
θεωρείται ως ενιαίος φορέας και ισότιμος εταίρος 



Ηνωμένο Βασίλειο – εξέλιξη διαθεσιμότητας 
δεδομένων Inspire 

(Πηγή: https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspirecountryficheuk_2016.pdf )  

https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/inspirecountryficheuk_2016.pdf


Ηνωμένο Βασίλειο - παράδειγμα 

• National Street Gazetteer (NSG) 
• Το σύνολο του οδικού δικτύου σε Αγγλία & Ουαλία σε επίπεδο ESU (elementary street unit) – τμήματα οδών 

μεταξύ διασταυρώσεων 

• Το κάθε τμήμα περιγράφεται μοναδικά μέσω του Unique Street Reference Number (USRN)  

• Περιγραφικά στοιχεία περιλαμβάνουν πλήθος δεδομένων όπως μονοδρομήσεις και όρια ταχύτητας μέχρι και 
χωροχρονικά δεδομένα (π.χ. τις ώρες και μέρες όπου η οδός θα είναι κλειστή λόγω λαϊκών αγορών ή έργων) 

• Οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ενημέρωση των δεδομένων αυτών (Local Street Gazetteer-LSG) 

• Κάθε μήνα οι Δήμοι στέλνουν τα ενημερωμένα δεδομένα στη κεντρική βάση του NSG 

• Traffic Management Act (ΤΜΑ) 2004 
• Το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να ελέγχουν την κατάσταση στο οδικό δίκτυο 

ευθύνης τους σε πραγματικό χρόνο 

• Π.χ. οποιαδήποτε ΔΕΚΟ ή άλλος φορέας, ΠΡΙΝ κάνει έργα στο δρόμο θα πρέπει να πάρει άδεια από τον 
αντίστοιχο ΟΤΑ. Οι ειδοποιήσεις, άδειες & γενικότερη επικοινωνία γίνονται ηλεκτρονικά 

• Το TMA βασίζεται πάνω στα δεδομένα του NSG/LSG 



Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π) 

Ευχαριστούμε! 

ΤΕΕ/ΤΚΜ - Επιστημονική Επιτροπή GIS 
    Κάβουρας Γιάννης (Aγρ.ΤΜ, M.Sc., M.B.A.) - Προϊστάμενος Τμήματος GIS, ΕΥΑΘ Α.Ε. 
    Βουδούρης Πάνος (Aγρ.TM, M.Sc.) - Senior Product Manager, Bentley Systems 

  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ & ΤΕΕ 
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 


