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Ανοικτά Δεδομζνα

• Τα δεδομζνα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
ανικουν ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ

– Διαφάνεια, λογοδοςία, ςυμμετοχι, ανάπτυξθ

• Μζχρι χκεσ ίςχυε ακριβώσ το αντίκετο

– Κλειςτά, χωρίσ κοινοχρθςία, ςπατάλθ πόρων, 
κακι ποιότθτα 

• Τα ανοικτά δεδομζνα και το ανοικτό 
περιεχόμενο κα είναι ο κανόνασ

– Θεςμικά και τεχνικά μζτρα



Γιατί γεωχωρικά δεδομζνα;

• Οδθγία INSPIRE

– Σθμαντικι κακυςτζρθςθ, αςφυκτικζσ προκεςμίεσ

• Πυροςβεςτικό Σώμα

– Αντιπυρικι περίοδοσ, δαςοπυρόςβεςθ

• Χαμζνεσ ευκαιρίεσ, νζεσ προκλιςεισ

– ΕΠ «ΚτΠ» vs. ΕΠ «ΨΣ»

• Πράςινθ ανάπτυξθ

– Προχπόκεςθ θ γεωχωρικι πλθροφορία



Είχαμε δίκιο

• Πρόςκλθςθ ςτο opengov.gr για άνοιγμα 
δεδομζνων

• Αποτελζςματα

– 35,8% για γεωχωρικά

– 17,9% για οικονομικά

• Είμαςτε ςε καλό δρόμο

– 34,3% των προτάςεων ιδθ καλφπτεται

– 10,5% καλφπτεται από το geodata.gov.gr



Τι είναι το geodata.gov.gr

• Κατάλογοσ με ανοικτά γεωχωρικά δεδομζνα τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
– Αναηιτθςθ, μεταφόρτωςθ, μεταδεδομζνα

– ΥΠΕΚΑ, ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΟΚΧΕ, ΥΠΕΣΑΗΔ (Μνθμόνιο 
Συνεργαςίασ)

– Κακζνασ μπορεί να τα πάρει δωρεάν και να τα 
χρθςιμοποιιςει για κάθε χρήςη (ελεφθερα)

• Διαδικτυακοί χάρτεσ για τθν απεικόνιςθ 
γεωχωρικισ πλθροφορίασ
– Συνδυαςτικι χριςθ και αξιολόγθςθ



Τι δεν είναι το geodata.gov.gr

• Η Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικών Πλθροφοριών

• Η Εκνικι Γεωπφλθ

• Η Οδθγία INSPIRE

• Αντικαταςτάτθσ άλλων υπθρεςιών

• Υπεφκυνο για τθν ποιότθτα των δεδομζνων



Πωσ αναπτφχκθκε

• ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Ακθνά»
– ΟΚΧΕ, ΥΠΕΚΑ, Ομάδα Ηλ. Διακυβζρνθςθσ Γρ. ΠΘ

• Τεχνικά
– Ελεφκερο Λογιςμικό/Λογιςμικό Ανοικτοφ Κώδικα 

(ΕΛ/ΛΑΚ)

– Ανοικτά πρότυπα

– Επαναχρθςιμοποίθςθ υλικοφ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

• Εφαρμοςμζνθ τεχνολογία αιχμισ & 
υπόδειγμα



Τεχνικζσ Λεπτομζρειεσ

• PostGIS

• MapFish (πρακτικά όχι πια)

• MapServer

• OpenLayers

• WMS Κτθματολόγιο Α.Ε.

• OpenStreetMaps

• 10Κ custom κώδικασ ςε Python, PHP, JS

• Virtual Machines



Προβλιματα

• Πωσ παίρνουμε δεδομζνα από δθμόςιεσ 
αρχζσ;
– Μνθμόνιο Συνεργαςίασ, πίεςθ

• Πωσ βελτιώνουμε τθν ποιότθτα των 
δεδομζνων
– Διαρκισ δουλειά, αλλά δεν αρκεί

• Πωσ εξαςφαλίηουμε τθ διακεςιμότθτα & τθν 
ταχφτθτα;
– πενία τζχνασ κατεργάηεται…



Επίδειξθ


