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PUBLIC ACCESS 

ΤΕΧΝΟ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

PUBLIC ACCESS = OPEN ACCESS

OPEN ACCESS = ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



Ανοιχτές τεχνολογίες για τον ∆ηµόσιο τοµέα

Η πολιτική εφαρµογής Εφαρµογών (Apps) ανοιχτών
υπηρεσιών µε βάση την ηλεκτρονική τεχνολογία,
επιδιώκει:

� ενίσχυση της διαφάνειας,

� συµµετοχικότητα πολιτών,

� δηµιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας

των πολιτών και των (νεοφυών) επιχειρήσεων,

� υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (= αξιοποίησης

εφαρµογών, επανάχρησης δεδοµένων) παρεχόµενες

ανοικτά από τους δηµόσιους φορείς.
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PUBLIC ACCESS 

ΤΕΧΝΟ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

PUBLIC ACCESS = OPEN ACCESS

OPEN ACCESS = ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

� ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΝΕΕΣ ∆ΟΜΕΣ



LOGO



Οι ενισχυµένες αρµοδιότητες και νέες δοµές των Περιφερειών 

της χώρας στη σφαίρα των Έργων του (Πολιτικού) Μηχανικού

1. Παρατηρητήρια ∆οµηµένου Περιβάλλοντος

� Ταυτότητα Κτιρίων

� Εφαρµογή Πολεοδοµικών διατάξεων

� ∆ιαχείριση Αυθαιρέτων

2. Τεχνικά (δηµόσια) Έργα σε όλο το φάσµα

� Γεωτεχνικά

� Συγκοινωνιακά

� Κτιριακά

� Υδραυλικά

3. Υδροοικονοµία (υδατικό ισοζύγιο)
� Άντληση - Υδροληψίες
� Υδροµάστευση – Φράγµατα
� ∆ιαχείριση Υδάτων

4. Πολιτική Γης (Ελληνικό Κτηµατολόγιο)

� Εθνικό Κτηµατολόγιο

� ∆ασικοί Χάρτες

5. Χωροταξία (Παρατηρητήρια)
� Προστατευόµενες περιοχές

� Οριοθετήσεις

� Χωροθετήσεις

6. Αναπτυξιακές δραστηριότητες (Αδειοδοτήσεις, Ενέργεια)

7. Πολιτική Προστασία

8. Υποχρεώσεις που θα κληθούν στο µέλλον να αναλάβουν οι Περιφέρειες ….



Πόροι εθνικής υποδοµής δεδοµένων 

στη σφαίρα των Έργων του (Πολιτικού) Μηχανικού

Ελληνικό Κτηµατολόγιο (ν.4512/2018: απορρόφηση ΕΚΧΑ + υποθηκοφυλακεία)
http://www.ktimatologio.gr

Οργανωµένη ∆όµηση (ν.4495/2017 αυθαιρέτων και δοµηµένου περιβάλλοντος, NOK αδειών 

δόµησης, επιτυχή υποστήριξη ΤΕΕ) 
//portal.tee./portal/TEE/MyTEE/auth4495

Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

� ΕΥΓΕΠ_2010_ΕΘΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΛΕΙΤ
� ΕΥΓΕΠ_διαθέσιµα DATASETS
� http://lmt.ypeka.gr/public_view.html

INSPIRE GEOPORTAL
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Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα κληθούν στο µέλλον να αναλάβουν 
οι Περιφέρειες:

Ο Ν. 3882/2010 κλήθηκε να αντιµετωπίσει δύο επείγουσες ανάγκες της χώρας :

α) Τη θέσπιση εναρµονισµένων πρακτικών και κανόνων για την συλλογή, παραγωγή,

προµήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων.

β) Την απαίτηση συµµόρφωσης µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που ορίζει ένα πλαίσιο

τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας ώστε να καθίσταται εφικτός ο

αυτοµατοποιηµένος διαµοιρασµός γεωχωρικών δεδοµένων που αφορούν στο περιβάλλον

(πχ ζώνες NATURA 2000) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Εθνική προβλέπετο να τεθεί σε λειτουργία θα συνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή
Γεωπύλη (ωστόσο ναυάγησε ο νόµος και οι ΚΟΣΕ), για να προωθηθεί :

� Η άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδοµένα σε όλους τους έλληνες
πολίτες και την δηµόσια διοίκηση.

� Το Εθνικό Κατάλογο Γεωχωρικών Πόρων της ∆ηµόσιας ∆ιοικησης, καθώς και τους
όρους και προϋποθέσεις διάθεσης και χρήσης τους.

Οι επικείµενες ενισχυµένες αρµοδιότητες και νέες δοµές των 
Περιφερειών της χώρας στη σφαίρα των Έργων του (Πολιτικού) 

Μηχανικού
+

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα κληθούν στο µέλλον να 
αναλάβουν οι Περιφέρειες:
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Μπορούν οι e-Περιφέρειες να παρέχουν 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους Μηχανικούς;



LOGOΠΡΟΤΑΣΗ : intelligence in e-Regional_Governments
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα τύπου ∆∆∆

∆ιαλειτουργικές ∆ιαδικασίες και ∆εδοµένα



2018 … Μια ιδέα γεννιέται 

Έξυπνες Περιφέρειες !!

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ∆∆∆
∆ιαλειτουργικές ∆ιαδικασίες και ∆εδοµένα

Συγκοινωνιακά 

Έργα – Υποδοµές

- Ασφάλεια

Υδραυλικά έργα 

–Υδατικοί πόροι 

(υδροοικονοµία)

- Γεωτεχνικά 

δεδοµένα

Κτιριακά έργα –

Ταυτότητες –

Παρατηρητήριο 

∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος

Χωροταξία –

Περιβάλλον –

Πολιτική Γης

Ενίσχυση της 

Συµµετοχής και 

Της ∆ηµοκρατίας



LOGOΤι χρειάζονται οι Μηχανικοί από τη ∆ηµόσια

∆ιοίκηση (και τις Περιφέρειες της χώρας);

Χρειάζονται:

1. ∆ιαλειτουργικά Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών,
2. Κατάλληλα, προσιτά και επαρκή γεωχωρικά ∆εδοµένα, και
2. Κατάλληλα, προσιτά και αυτοµατοποιηµένα µέσα = Λογισµικά

ΤΠΕ (ICT) τα οποία να διαχειρίζονται και να δηµιουργούν

Πληροφορία και Γνώση:
� Λογισµικά γενικού σκοπού

� Λογισµικά ειδικού σκοπού

� Λογισµικά Σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας

«κατάλληλα» = κατάλληλα για τα Έργα των Μηχανικών (µελέτες,

επίλυση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων).
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LOGOΑκολουθεί παράδειγµα εφαρµογής του ∆ιαλειτουργικού ΓΣΠ 

GeoSeism

GeoSeism : καινοτόµο ∆ιαλειτουργικό Γεωγραφικό Σύστηµα

Πληροφοριών για έργα Μηχανικού σε επίπεδο πόλης (Μικροζωνικές

Μελέτες).

Αναπτύχθηκε και τεκµηριώθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας:

Papadopoulou, Maria Ap. (2016). Automated methodology for Seismic Hazard

Microzonation Studies of interoperable Geographic Information Systems – The

case study of a Hellenic city. Department of Civil Engineering, University of

Thessaly, Greece (in Greek).



GeoSeism : 

Ανάπτυξη διαλειτουργικού ΓΣΠ για µελέτες έργων Μηχανικού σε 

επίπεδο πόλεων (Μικροζωνική Μελέτη)

Papadopoulou, Maria (2016).
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ΠΡΌΤΑΣΗ :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (e-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) του τύπου ∆∆∆
∆ιαλειτουργικές ∆ιαδικασίες και ∆εδοµένα
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GeoSeism : 

Ανάπτυξη διαλειτουργικού ΓΣΠ για µελέτες έργων Μηχανικού σε 

επίπεδο πόλεων (Μικροζωνική Μελέτη)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

Σηµασιολογική ∆ιαλειτουργικότητα 
(ανάπτυξη ειδικού λογισµικού)



LOGOΤι χρειάζονται οι Μηχανικοί από τη ∆ηµόσια

∆ιοίκηση (και τις Περιφέρειες της χώρας);





ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: GeoSeism

1)ΕΚΤΙΜΗΣΗ 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (επιτάχυνση, ταχύτητα, 
µετατόπιση, διατµ. τάση, διατµ. παραµόρφωση):

�Χρονοϊστορίες απόκρισης στον χώρο,
�Φάσµατα Fourier απόκρισης στον χώρο,
� καθ’ ύψος µέγιστες τιµές απόκρισης,
�Χωρική κατανοµή (ζωνοποίηση µε τεχνικές

χωρικής ανάλυσης)

2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3) ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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Εφαρµογή των GeoSeism – HelGeoRDaS_uTH

σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Ζώνη υψηλού κινδύνου 

ρευστοποίησης
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598000

Papadopoulou, Maria. (2017) 
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Σε όρους ΤΠΕ (ICT) 
το διαλειτουργικό ΓΣΠ GeoSeism

ακολουθεί τα εξής µοντέλα:





Εφαρµογή των GeoSeism – HelGeoRDaS_uTH

σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Οιονεί-βραχώδες υπόβαθρο
Papadopoulou, Maria. (2017) 



Εφαρµογή των GeoSeism – HelGeoRDaS_uTH

σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Υπόγειος Υδάτινος Ορίζων
(βρόχινη περίοδος)

Papadopoulou, Maria. (2017) 



Εφαρµογή των GeoSeism – HelGeoRDaS_uTH

σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Υψόµετρα της επιφάνειας του εδάφους 
(χρωµατική διαβάθµιση ή και ισοϋψείς)

Papadopoulou, Maria. (2017) 
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GeoSeism : 

Ανάπτυξη διαλειτουργικού ΓΣΠ για µελέτες έργων Μηχανικού σε 

επίπεδο πόλεων (Μικροζωνική Μελέτη)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

ανάπτυξη και πλήρωση Βάσης πολυθεµατικών 

πρωτογενών δεδοµένων στην πρώτη ελληνική 

πόλη (HelGeoRDaS_uTH)



LOGOΠΡΌΤΑΣΗ : intelligence = smart e-Regional_Governments
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα τύπου ∆∆∆

∆ιαλειτουργικές ∆ιαδικασίες και ∆εδοµένα

1. Θα αναπτυχθεί διαλειτουργικό ΓΣΠ για τις νέες 

αρµοδιότητες της Περιφέρειας;

1. Θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες διαλειτουργικές

γεωγραφικές Βάσεις δεδοµένων 

κατάλληλες για Μηχανικούς

και στις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας;

����



LOGOΠΡΌΤΑΣΗ : intelligence = smart e-Regional_Governments
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ;

ΠΡΩΤΟΝ: ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εξ αντικειµένου, ο κλάδος των µηχανικών

∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΤΟ ΤΕΕ

Το ΤΕΕ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι 

λειτουργεί πολύ άµεσα και υπεύθυνα ακόµη 

και σε ΤΕΧΝΟ∆ΙΚΤΥΑΚΟ επίπεδο

ΤΡΙΤΟΝ: Ο ΕΛΛΑΚ

Κλειδί των εξελίξεων



2018 … Μια ιδέα γεννιέται 

Έξυπνες Περιφέρειες !!

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ∆∆∆
∆ιαλειτουργικές ∆ιαδικασίες και ∆εδοµένα

Συγκοινωνιακά 

Έργα – Υποδοµές

- Ασφάλεια

Υδραυλικά έργα 

–Υδατικοί πόροι 

(υδροοικονοµία)

- Γεωτεχνικά 

δεδοµένα

Κτιριακά έργα –

Ταυτότητες –

Παρατηρητήριο 

∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος

Χωροταξία –

Περιβάλλον –

Πολιτική Γης

Ενίσχυση της 

Συµµετοχής και 

Της ∆ηµοκρατίας
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