Open Greek Geodata
Σπιινγή – Θσδηθνπνίεζε – Διεύζεξε Γηάζεζε
Γεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ & Υπεξεζηώλ
γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν

www.opengeodata.gr
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Πεξηερόκελα


Πεξηγξαθή έξγνπ



Υπάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζηόρεπζε (as-is / to-be)



Φάζεηο πινπνίεζεο, παξαδνηέα θαη κεζνδνινγία



Φξήζεηο



Αλάγθεο



Δπόκελα βήκαηα



Οκάδα έξγνπ - επηθνηλσλία - ζπκκεηνρή
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Πεξηγξαθή έξγνπ
Τν έξγν αζρνιείηαη κε ηελ:

πιινγή
Φεθηνπνίεζε
Κωδηθνπνίεζε θαη
Ειεύζεξε δηάζεζε κε ηελ άδεηα Creative Commons BY-SA
γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηνλ ειιαδηθό ρώξν
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Υπάξρνπζα θαηάζηαζε


Γελ ππάξρεη ειεύζεξα δηαζέζηκν ην γεσγξαθηθό ππόβαζξν ηεο
δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο Διιάδνο, ην νπνίν λα θζάλεη κέρξη θαη
ζε επίπεδν αζηηθήο νδνύ θαη ηκήκαηνο αζηηθήο νδνύ



Ζ Γεκόζηα Γηνίθεζε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαζθεπάζεη, νύηε
παξέρεη δσξεάλ, αληίζηνηρα γεσδεδνκέλα θαη ππεξεζίεο



Ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο έρνπλ εμαηξεηηθά δύζθνιε θαη δαπαλεξή
πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ηέηνηνπ είδνπο



Ζ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία αληηκεησπίδεηαη σο πξντόλ ζπλερνύο
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο από ηελ πιεπξά εθείλνπ πνπ ηε
ζπιιέγεη



Αδπλακία αλάπηπμεο αλνηθηώλ θαη θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ
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Θαηεγνξίεο γεσδεδνκέλσλ
Τξέρνπζα Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε:

Πεξηθέξεηεο
Ννκνί θαη λνκαξρίεο
Δήκνη θαη θνηλόηεηεο
Δεκνηηθά θαη ηνπηθά δηακεξίζκαηα
Οηθηζκνί
Εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη δηακεξίζκαηα
Εζληθό θαη αζηηθό νδηθό δίθηπν
5

Σηόρεπζε


Πιήξεο ζύλνιν ζπζρεηηζκέλσλ γεσδεδνκέλσλ κε
θαλνλνληθνπνηεκέλεο νλνκαζίεο



Απεηθόληζε νξίσλ όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ δνκώλ



Απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή - ηαπηνπνίεζε δηεπζύλζεσλ κε Τ.Θ.



Διεύζεξε δηάζεζή ζε όινπο



Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πξνο όθεινο πνιηηώλ θαη
επηρεηξήζεσλ
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Φάζεηο πινπνίεζεο

Φάζε Α’ : Χεθηνπνίεζε ρσξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο
Φάζε Β’ : Σρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε γεσβάζεο

Φάζε Γ’ : Διεύζεξε δηάζεζε γεσβάζεο

Φάζε Γ’ : Υινπνίεζε αλνηθηώλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
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Παξαδνηέα (1)


Φεθηνπνηεκέλα όξηα
πεξηιακβαλνκέλωλ:

όιωλ

ηωλ

δηνηθεηηθώλ

ππνδηαηξέζεωλ,

 ηωλ δεκνηηθώλ, ηνπηθώλ δηακεξηζκάηωλ θαη ηωλ νηθηζκώλ
 ηωλ εθινγηθώλ δηακεξηζκάηωλ (βάζεη ηωλ ιεθηηθώλ πεξηγξαθώλ
ηνπο από ΤΠ.Ε.)



Geodatabase κε ην ζύλνιν ηωλ δηεπζύλζεωλ εληαγκέλωλ ζε:

Δεκνηηθά Δηακεξίζκαηα (αλ είλαη νξηζκέλν)
Σνπηθά Δηακεξίζκαηα
Εθινγηθά Δηακεξίζκαηα
Ζώλε ο Σ.Κ.
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Παξαδνηέα (2)


Γεωβάζε κε ηε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Ειιάδνο



Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο:

- Γεσγξαθηθή απεηθόληζε πειαηνινγίσλ
- Δθαξκνγέο Reverse Geocoding
- Σύλδεζε κε ππάξρνπζεο πιαηθόξκεο (πρ Google Maps API)

- Σεκεία ελδηαθέξνληνο θαη εθαξκνγέο αλαδήηεζεο.



Πιήξε θαη θαλνληθνπνηεκέλα ιεμηθά νδώλ θαη ηνπσλπκίσλ



Documentation θαη νδεγνί ρξήζεο
9

Κεζνδνινγία
1.

Φεθηνπνίεζε
νξίωλ
δεκνηηθώλ,
ηνπηθώλ
θαη
εθινγηθώλ
δηακεξηζκάηωλ ζε ππάξρνλ δηαλπζκαηηθό ππόβαζξν νδηθνύ δηθηύνπ
θάζε δήκνπ

2.

Υωξηθή επεμεξγαζία γηα λα εληαρζεί θάζε ηκήκα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
ζην δεκνηηθό, ηνπηθό θαη εθινγηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη (ζηελ
πιεπξά ηεο κνλήο θαη ηεο δπγήο αξίζκεζεο)

3.

Ελζωκάηωζε γεωγξαθηθήο πιεξνθνξίαο

4.

Καλνληθνπνίεζε ιεθηηθώλ (νδώλ, νηθηζκώλ, δήκωλ θ.ι.π.)

5.

Κωδηθνπνίεζε ηκεκάηωλ νδώλ, νηθηζκώλ.
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Παξάδεηγκα γηα θάζε ηκήκα νδνύ (1)
Πεδία

Πεξηγξαθή

ρόιηα

ΚΧΔ_ΣΜ_ΟΔΟΤ

Κωδηθόο ηκήκαηνο νδνύ

ΣΚ

Σαρπδξνκηθόο θωδηθόο

ΚΧΔ_ΟΔΟΤ

Κωδηθόο νδνύ

ΑΡΘΘΜ_ΑΠΟ_Μ

Αξίζκεζε από ζηα κνλά

ΑΡΘΘΜ_ΕΧ_Μ

Αξίζκεζε έωο ζηα κνλά

ΑΡΘΘΜ_ΑΠΟ_Ζ

Αξίζκεζε από ζηα δπγά

ΑΡΘΘΜ_ΕΧ_Ζ

Αξίζκεζε έωο ζηα δπγά

ΚΧΔ_ΟΘΚΟΔ_ΣΕΣΡ_Μ

Κωδηθόο νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζηα κνλά

ΚΧΔ_ΟΘΚΟΔ_ΣΕΣΡ_Ζ

Κωδηθόο νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζηα δπγά

ΚΧΔ_ΕΚΛ_ΔΘΑΜ_ΤΠΕ_Μ

Κωδηθόο Εθινγ. Δηακεξ. θαηά ΤΠΕ ζηα
κνλά

ΚΧΔ_ΕΚΛ_ΔΘΑΜ_ΤΠΕ_Ζ

Κωδηθόο Εθινγ. Δηακεξ. θαηά ΤΠΕ ζηα
δπγά

ΚΧΔ_ΟΘΚ_ΕΤΕ_Μ

Κωδηθόο Οηθηζκνύ ζηα κνλά θαηά ΕΤΕ

Έρεη πεξηερόκελν γία όινπο ηνπο δήκνπο εθηόο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη

ΚΧΔ_ΟΘΚ_ΤΠΕ_Μ

Κωδηθόο Οηθηζκνύ ζηα κνλά θαηά ΤΠΕ

Έρεη πεξηερόκελν κόλν γηα ηνπο νηθηζκνύο πνπ είλαη θαη εθινγ. Δηακέξηζκα

ΚΧΔ_ΟΘΚ_ΕΤΕ_Ζ

Κωδηθόο Οηθηζκνύ ζηα δπγά θαηά ΕΤΕ

Έρεη πεξηερόκελν γία όινπο ηνπο δήκνπο εθηόο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη

ΚΧΔ_ΟΘΚ_ΤΠΕ_Ζ

Κωδηθόο Οηθηζκνύ ζηα δπγά θαηά ΤΠΕ

Έρεη πεξηερόκελν κόλν γηα ηνπο νηθηζκνύο πνπ είλαη θαη εθινγ. Δηακέξηζκα

ΚΧΔ_ΣΟΠ_ΔΘΑΜ_ΕΤΕ_Μ

Κωδηθόο Σνπηθνύ Δηακεξ. ζηα κνλά

Έρεη πεξηερόκελν γηα όινπο ηνπο δήκνπο εθηόο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη

ΚΧΔ_ΣΟΠ_ΔΘΑΜ_ΕΤΕ_Ζ

Κωδηθόο Σνπηθνύ Δηακεξ. ζηα δπγά

Έρεη πεξηερόκελν γηα όινπο ηνπο δήκνπο εθηόο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΣ_ΔΘΑΜ_Μ

Κωδηθόο Δεκνη. Δηακεξ. ζηα κνλά

Έρεη πεξηερόκελν κόλν ζηνπο δήκνπο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη, Λάξηζα, Πάηξα,
Ηξάθιεην

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΣ_ΔΘΑΜ_Ζ

Κωδηθόο Δεκνη. Δηακεξ. ζηα δπγά

Έρεη πεξηερόκελν κόλν ζηνπο δήκνπο: Αζήλα, Θεζ/θε, Καιιηζέα, Πεξηζηέξη, Λάξηζα, Πάηξα,
Ηξάθιεην

11

Παξάδεηγκα γηα θάζε ηκήκα νδνύ (2)
Πεδία

Πεξηγξαθή

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΤ_ΕΤΕ_Μ

Κωδηθόο Δήκνπ ζηα κνλά θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΤ_ΤΠΕ_Μ

Κωδηθόο Δήκνπ ζηα κνλά θαηά ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΤ_ΕΤΕ_Ζ

Κωδηθόο Δήκνπ ζηα δπγά θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_ΔΗΜΟΤ_ΤΠΕ_Ζ

Κωδηθόο Δήκνπ ζηα δπγά θαηά ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΕΚΛ_ΠΕΡ_ΤΠΕ_M

Κωδηθόο Εθινγ. Πεξηθ. ζηα κνλά θαηά
ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΕΚΛ_ΠΕΡ_ΤΠΕ_Z

Κωδηθόο Εθινγ. Πεξηθ. ζηα κνλά θαηά
ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΑΡΥ_ΕΤΕ_Μ

Κωδηθόο Ννκαξρίαο ζηα κνλά θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΑΡΥ_ΤΠΕ_Μ

Κωδηθόο Ννκαξρίαο ζηα κνλά θαηά ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΑΡΥ_ΕΤΕ_Ζ

Κωδηθόο Ννκαξρίαο ζηα δπγά θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΑΡΥ_ΤΠΕ_Ζ

Κωδηθόο Ννκαξρίαο ζηα δπγά θαηά ΤΠΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΟΤ_ΕΤΕ

Κωδηθόο Ννκνύ θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_ΝΟΜΟΤ_ΤΠΕ

Κωδηθόο Ννκνύ θαηά ΤΠΕ

ΚΧΔ_Δ_ΠΕΡ_ΕΤΕ

Κωδηθόο Δηνηθ. Πεξηθ. θαηά ΕΤΕ

ΚΧΔ_Δ_ΠΕΡ_ΤΠΕ

Κωδηθόο Δηνηθ. Πεξηθ. θαηά ΤΠΕ

ΓΕΧΜΕΣΡΘΑ

Γεωκεηξία

ρόιηα

ε αλνηθηό format
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Αλάγθεο
Ιεθηηθή πεξηγξαθή νξίσλ δεκνηηθώλ, ηνπηθώλ θαη εθινγηθώλ δηακ/ησλ
Γηαλπζκαηηθό ππόβαζξν δηνηθ. πεξηθεξεηώλ, λνκώλ, δήκσλ / θνηλνηήησλ

Γηαλπζκαηηθό νδηθό δίθηπν δήκσλ εθηόο ηεο Αζήλαο
Σπκβνιή ζηηο δηαδηθαζίεο:

 ςεθηνπνίεζεο - ρσξηθήο επεμεξγαζίαο - geocoding

 δεκηνπξγίαο ιεμηθώλ – θαλνληθνπνίεζεο νλνκαζηώλ
 αλάπηπμεο ππεξεζηώλ
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Δπόκελα βήκαηα


Λέεο θαηεγνξίεο γεσδεδνκέλσλ (νηθ. ηεηξάγσλα, ζεκεία
ελδηαθέξνληνο θ.ι.π.)



Λέεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο



Επηθνηλωλία θαη ζπκκεηνρή.



Ελεκέξωζε θαη δηάζεζε παξαδνηέωλ
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Σπλεξγαδόκαζηε γηα ην project:

Θαλάζεο Θαξαιόπνπινο

Θαλάζεο Πξίθηεο

Γαβξηήι Ταζηόπνπινο

Θεόδσξνο Φαηδεπαληειήο

Γεκήηξεο Εαραξηάδεο

Κηράιεο Βαδηξγηάλλεο

Θεόδσξνο Θαξνύλνο

Καλώιεο Γθόγθαο

Αιέμηνο Εάβξαο
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