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Abstract 
 

OPEN DATA, CITIZENS DATA AND COMMUNICATIONS:  
A GREEK MUNICIPALITY CASE STUDY 

 

 The case study of the Municipality of Iraklion Attica - Greece will present the open 

data, citizen’s data and communications.  The passage of the law 3882/2010 through the 

Greek Parliament was accomplishments for the Greek public sector (GPS) were it seeks the 

creation of the National Geospatial Information Infrastructure in which the directive 

2007/2EK (Inspire) and its requirements are a subset. Through this act we aim to ensure 

equal and free access to geospatial data and services for all citizens and Public 

Administration.  Moreover, in order to achieve this, the GPS created the National Geospatial 

Intelligence Portal and achieved the compilation of the national policy for the geo-

information.   Geospatial data is any data related directly or indirectly to a specific 

geographic location. Furthermore, the GPS institutionalized the national interoperability 

framework for geo-information and services with emphasis to the organization of uniform 

management practices, availability and sharing of geospatial data and services is accessible.  

This dataset is an identifiable collection of spatial data (Inspire ISO 19115). The site 

http://geodata.gov.gr is the first effort of the public administration for the open and free 

access of geospatial data to the citizens of the country. We have become able to integrate 

into a single framework of heterogeneous, fragmented infrastructures and services, GIS 

applications, which will feature interoperability.  The data of the government is open to all 

citizens.  The data are organized by the public institution and are focused to specific sectors. 

Going on, the information that comes out of this program are available in different formats 

and different frames of reference.  The aftermath of this information describe sets of 

geospatial data and services. Additionally, through this application it is possible to find 

information, create an account and its user friendly application. Inspire Metadata Editor is 

currently being used by the Greek public sector employs and citizens. 
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Local Government 
In the framework of the implementation of the Greek law 3852/2010 that is being through 
the strengthening of decentralization. In each municipality there will be established a system 
of focal point of contact which is responsible for representing all of the regulated public 
authorities of that municipality. Also the focal Points of contact for the municipalities will 
have the ability to record geospatial data sets and services and create metadata files. 
 

Important Steps: Transparency - Accountability - Participation - Development. 
 
The objective is to support the direct and constant communication between the city's 
citizens and the public authorities also some potential users of data. 
 

Municipality of Neo Iraklion Attica 
The Municipality of Neo Iraklion Attica has provided all the geospatial data to the National 

Geospatial Intelligence Portal. Moreover, the municipality of Municipality of Neo Iraklion 

Attica works in the process of uniting all of geospatial data on one central platform that will 

include the GIS of the municipality, the portal of the city and specific public consultation 

tools such as the Diavgeia program, Agora program (related to the costs of public supplies), 

the DebateGraph program and other analytical tools for the public administration. The 

ultimate goal is firstly to implement the interoperability of e-governance applications, 

second transparency and third direct service to citizens. Applications on a open mobile data 

format is currently being explored by the authorities in the Municipality of Neo Iraklion 

Attica. 
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Holistic Administration of the Municipality of Iraklion-Attica 
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Appendix A 
DATABASE LIST 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Α.1.1 Α.1.4 Α.1.5 Α.1.7 Α.1.8 Α.1.9 Α.1.10 Α.1.11 Α.1.12 Α.1.13 Α.1.14 Α.1.15 Α.1.16 Α.1.17 Α.1.18

MD 1.1 (1205/2008) MD 1.2 (1205/2008)
MD 1.3 

(1205/2008)
MD 1.7 (1205/2008) MD 2.1 (1205/2008)

MD 3.1, 3.2 (1205/2008), Μ&R C-

D
MD 3.1, 32 (1205/2008) MD 3.1, 3.2 (1205/2008) MD 4.1 (1205/2008) M&R Ι M&R H MD 5.1 (1205/2008) MD 5.2 (1205/2008)

MD 5.3 

(1205/2008)

MD 5.4 

(1205/2008)

Τίτλος πόρου Σύνοψη πόρου Τύπος πόρου Γλώσσα πόρου
Θεματική κατηγορία συνόλων 

κατά ISO 19115

Θεματική ενότητα κατά INSPIRE 

(*)

Λέξη κλειδί από το γενικό 

πολυγλωσσικό περιβαλλοντικό 

θησαυρό GEMET

Άλλες λέξεις κλειδιά για αναζήτηση του συνόλου ή 

της σειράς γεωχωρικών δεδομένων

Γεωγραφική Θέση-Περίγραμμα Γεωγραφικών 

Συντεταγμένων

Πραγματική 

έκταση πόρου

Σχετική έκταση 

(*)
Χρονική έκταση

Ημερομηνία 

δημοσίευσης

Ημερομηνία 

τελευταίας 

αναθεώρησης

Ημερομηνία 

δημιουργίας

Συμπληρώνετε το χαρακτηριστικό όνομα 

με το οποίο είναι γνωστό το σύνολο ή η 

σειρά  γεωχωρικών δεδομένων. 

Παράδειγμα συνόλου: "Πρωτεύον εθνικό 

οδικό δίκτυο", παράδειγμα σειράς 

συνόλων:

"Δείκτης ποιότητας αρδευτικών υδάτων". 

Η κλίμακα για vector και αναλογι

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε με 

ελεύθερο κείμενο μία σύντομη 

περιγραφή του περιεχομένου του 

συνόλου ή της σειράς συνόλων των 

γεωχωρικών δεδομένων (αναλυτικότερα 

από τον τίτλο που δώσατε στο πεδίο 

Α.1.1) ώστε να γίνεται καλύτερα 

κατανοητό το περιεχόμενο του

Επιλέγετε από τη 

λίστα έναν από 

τους τύπους: 

Σειρά συνόλων 

χωρικών 

δεδομένων 

"series" ή 

σύνολο χωρικών 

δεδομένων 

"dataset", 

ανάλογα με τον 

τύπο των 

γεωχωρικών 

δεδομένων που 

περιγράφετε. Οι 

υπηρεσίες 

χωρικών 

δεδομένων 

"services", 

περιγράφονται 

Επιλέγετε από τη λίστα 

τουλάχιστον μία (ή και 

περισσότερες) από τις 

επίσημες γλώσσες της 

Κοινότητας  στην οποία 

είναι γραμμένο κείμενο 

που τυχόν υπάρχει εντός 

του πόρου που 

περιγράφετε (για 

παράδειγμα τα πεδία του 

πίνακα περιγραφικών 

χαρακτηριστικών αν πρ

Σε αυτό το πεδίο επιλέγετε 

από τη λίστα οπωσδήποτε, 

τουλάχιστον μία (ή και 

περισσότερες) από τις 19 

θεματικές κατηγορίες 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 19115 (ΜΕΡΟΣ Δ, παρ.2 

του Κανονισμού 1205/2008), 

στην οποία, κατά την κρίση 

σας, ανήκει το σύνολο ή η σει

Σε αυτό το πεδίο επιλέγετε από τη 

λίστα έναν τουλάχιστον θεματικό 

τομέα (ή και περισσότερους) από 

τους 34 οι οποίοι είναι 

οργανωμένοι στα 3 Παραρτήματα 

του άρθρου 33 του Ν.3882/2010. 

Τα παραρτήματα αυτά 

αντιστοιχούν στις θεματικές 

κατηγορίες που ορίζονται

Στο στοιχείο αυτό, εισάγετε μία ή 

περισσότερες λέξεις-κλειδιά από το 

Πολύγλωσσο Θησαυρό GEMET με 

κριτήριο τον καλύτερο δυνατό 

προσδιορισμό του θέματος του πόρου 

που περιγράφετε. Σε περίπτωση 

ύπαρξης περισσοτέρων από μια τιμών, 

τις χωρίζετε με το σύμβολο "

Συμπληρώνετε άλλες λέξεις κλειδιά (εκτός του 

GEMET) και την προέλευσή τους στη μορφή, {Α1;Β1; 

Γ1;Δ1};{Α2;Β2;Γ2; Δ2} κλπ  όπου:

- A1, A2,…An είναι οι λέξεις κλειδιά

- Β1, Β2,…Βn είναι οι τίτλοι των λεξιλογίων 

ελεγχόμενης προέλευσης εκτός του GEMET από τα ο

Συμπληρώστε την βορειότερη, ανατολικότερη, 

νοτιότερη και δυτικότερη συντεταγμένη οι οποίες 

ορίζουν ένα παραλληλόγραμμο που περιβάλλει 

την πραγματική έκταση στην οποία εκτείνονται 

σήμερα τα δεδομένα του συνόλου ή της σειράς 

γεωχωρικών δεδομένων. Οι συντετα

Συμπληρώνετε 

την έκταση σε 

τετραγωνικά 

χιλιόμετρα 

(μέχρι 5 

δεκαδικά) που 

καλύπτει 

πόρος, έστω 

και αν στο 

μέλλον 

προβλέπεται 

να καλύπτει 

διαφορετική.

Π.χ., εάν ένας 

φορέας 

δημιουργεί ένα 

σύνολο για τις 

λίμνες όλης της 

Ελλάδας, αλλά 

μεχρι στιγμής 

Συμπληρώνετε 

την έκταση, σε 

τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, 

που πρόκειται 

να καλύψει ο 

πόρος στο 

μέλλον, 

εφόσον 

υπάρχει 

σχετική 

πρόβλεψη.

Π.χ., εάν ένας 

φορέας 

δημιουργεί ένα 

σύνολο για τις 

λίμνες όλης της 

Ελλάδας, αλλά 

μεχρι στιγμής 

έχει 

Συμπληρώνετε το χρονικό 

διάστημα ισχύος του 

πόρου ή το χρονικό 

διάστημα στο οποίο 

αναφέρεται. Μπορεί να 

είναι μεμονωμένη 

ημερομηνία (αν ο πόρος 

αναφέρεται σε μία ημέρα 

μόνο), χρονικό διάστημα 

με ημερομηνία έναρξης 

και ημερομηνία λήξης 

χωρισμένα με κενό (s

Συμπληρώνετε την 

ημερομηνία 

δημοσίευσης του 

πόρου ή την 

ημερομηνία που 

άρχισε να ισχύει. 

Μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερες από μια 

ημ/νίες δημοσίευσης, 

οι οποίες 

συμπληρώνονται 

χωρισμένες με το 

σύμβολο ";"και 

αλλάζοντας σειρά στο 

ίδιο κελί πατώντας 

ταυτόχρο

Συμπληρώνετε την 

ημερομηνία 

τελευταίας 

αναθεώρησης του 

πόρου, εφόσον 

αναθεωρήθηκε. 

Μόνο μια ημ/νία 

αναθεώρησης 

επιτρέπεται.

Η ημερομηνία 

πρέπει να έχει τη 

μορφή EΕΕΕ-ΜΜ-

ΗΗ (έτος-μήνας-

ημέρες).

Συμπληρώνετε την 

ημερομηνία 

δημιουργίας του 

πόρου. 

Επιτρέπεται μόνο 

μια ημ/νία 

δημιουργίας.

Η ημερομηνία 

πρέπει να έχει τη 

μορφή EΕΕΕ-ΜΜ-

ΗΗ (έτος-μήνας-

ημέρες).

Για όλους, Μία τιμή μόνο (ελεύθερο 

κείμενο), Υποχρεωτικό

Για όλους, Μία τιμή μόνο (ελεύθερο 

κείμενο), Υποχρεωτικό

Για όλους, Μία 

τιμή μόνο, 

Υποχρεωτικό

Όχι για χρήστες, 

Πολλαπλές τιμές δυνατές, 

Υποχρεωτικό

Όχι για χρήστες, Πολλαπλές 

τιμές δυνατές, Υποχρεωτικό

Όχι για χρήστες, Πολλαπλές τιμές 

δυνατές, Υποχρεωτικό

Όχι για χρήστες, Πολλαπλές τιμές 

δυνατές
Όχι για χρήστες, Πολλαπλές τιμές δυνατές

Όχι για χρήστες, Πολλαπλές τιμές δυνατές, 

Υποχρεωτικό

Όχι για 

χρήστες, Μία 

τιμή μόνο, 

Όχι για 

χρήστες, Μία 

τιμή μόνο, 

Όχι για χρήστες, 

Πολλαπλές τιμές δυνατές

Οδικό δίκτυο Γραμμικό επίπεδο πληροφορίας οδικού 

δικτύου με ονόματα οδών και αριθμούς.

dataset greek Μεταφορές Ι.7 Δίκτυα μεταφορών οδικό δίκτυο Δρόμοι; Δίκτυα; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-04-20

Οικοδομικά Τετράγωνα (οικοδομική και 

ρυμοτομική γραμμή)

Πολυγωνική πληροφορία με οικοδομική 

και ρυμοτομική γραμμή (Ρυμ. Σχέδιο).

dataset greek Χωροταξία/Κτηματολόγιο Αλλο

πολεοδομία

Τετράγωνα; Οικοδομική γραμμή; Ρυμοτομική 

γραμμή; Ρυμοτομικό Σχέδιο;

38.069343 23.791905 38.036633 23.747010 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-04-30

Τομείς όρων δόμησης Πολυγωνική πληροφορία η οποία χωρίζει 

την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου σε 

περιοχές με κοινούς όρους δόμησης.

dataset greek Χωροταξία/Κτηματολόγιο Αλλο πολεοδομία Πολεοδομία; Όροι δόμησης; Τομείς; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-07-25

Στύλοι φωτισμού Σημειακό επίπεδο πληροφορίας με θέσεις 

στύλων φωτισμού και διαχωρισμό τους 

σε δημοτικούς και ΔΕΚΕ.

dataset greek Γεωγραφική θέση Αλλο φωτισμός Δίκτυο φωτισμού; Κολώνες φωτισμού; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-09-10

Κάδοι απορριμάτων Σημειακό επίπεδο πληροφορίας με θέσεις 

κάδων απορριμάτων και διαχωρισμό τους 

σε μεγάλους, μικρούς, απορριμάτων και 

ανακύκλωσης.

dataset greek Γεωγραφική θέση Αλλο καθαριότητα (υγιεινή) Κάδοι; Καθαριότητα; Απορρίματα; Ανακύκλωση; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-09-20

Φρεάτια Σημειακό επίπεδο πληροφορίας με θέσεις 

φρεατίων.

dataset greek Γεωγραφική θέση Αλλο αποχέτευση Δίκτυο αποχέτευσης; Αποχέτευση; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-09-25

Διοικητικά όρια Δήμου Ηρακλείου Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας με τα 

διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.

dataset greek Όρια Ι.4 Διοικητικές ενότητες διοικητικά όρια Όρια δήμου; Σύνορα Δήμου; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-04-05

Κτίρια Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας με τα 

καταγεγραμμένα κτίρια του Δήμου 

Ηρακλείου.

dataset greek Χωροταξία/Κτηματολόγιο ΙΙΙ.2 Κτήρια κτήριο 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-05-30

Σημεία Ενδιαφέροντος Σημειακό επίπεδο πληροφορίας με θέσεις 

διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος.

dataset greek Γεωγραφική θέση Αλλο Σημεία ενδιαφέροντος 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-08-30

Στάσεις λεωφορείων Σημειακό επίπεδο πληροφορίας με θέσεις 

στα΄σεων λεωφορείων δημοτικής 

συγκοινωνίας.

dataset greek Γεωγραφική θέση Ι.7 Δίκτυα μεταφορών συγκοινωνιακό δίκτυο Στάσεις, Λεωφορία, Μεταφορές 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-06-16

Σειρά χαρτών κατηγορίας "Εγκεκριμένο 

Ρυμοτομικό Σχέδιο και Τροποποιήσεις"

series greek Χωροταξία/Κτηματολόγιο Αλλο πολεοδομία Ρυμοτομικό Σχέδιο; Τροποποίηση; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-09-25

Σειρά χαρτών κατηγορίας "Πράξεις 

Εφαρμογής"

series greek Χωροταξία/Κτηματολόγιο Αλλο πολεοδομία Πράξη Εφαρμογής; 38.065637 23.786214 38.038862 23.752101 5,10000 5,10000 2008-04-1 2009-10-31 2008-9-31;

2008-11-30;

2009-2-20;

2009-10-15;

2009-10-15 2008-09-25

Όχι για χρήστες, Πολλαπλές τιμές δυνατές [Α.1.16], Μία τιμή 

μόνο [A.1.17, A.1.18], Υποχρεωτικά συμπληρώνεται 

τουλάχιστον ένα από τα A.1.16, A.1.17 και A.1.18]

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ-TEMPORAL REFERENCEΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ (KEYWORD)

Note: The list of completed information sets above format all the  geospatial data sets of the 

organization. The fields of the list are grouped by: Geographic Location - Time Report - 

Accessibility through online services - file formats - Cost - Compliance with specifications. 
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Appendix B 
Services 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Α.2.6 Α.2.7 Α.2.8 Α.2.9 Α.2.10 Α.2.11 Α.2.12 Α.2.13 Α.2.14

MD 1.1 (1205/2008), M&R R ΕΥΓΕΠ 0 MD 1.2 (1205/2008) MD 1.3 (1205/2008) MD 1.4 (1205/2008), M&R S MD 1.6 (1205/2008) ΕΥΓΕΠ 11 M&R T M&R T MD 2.2 (1205/2008), M&R B MD 3.1, 3.2 (1205/2008) MD 3.1, 32 (1205/2008) MD 3.1, 3.2 (1205/2008) MD 4.1 (1205/2008)

Τίτλος πόρου
Όνομα αρχείου 

μεταδεδομένων
Σύνοψη πόρου Τύπος πόρου Εντοπιστής πόρου Συζευγμένος πόρος Συζευγμένος πόρος περιγραφικά

Θεματικές κατηγορίες συζευγμένων 

πόρων

Θεματικές κατηγορίες συζευγμένων 

πόρων (form)
Τύπος υπηρεσίας Θεματική ενότητα υπηρεσιών κατά ISO 19119

Λέξη κλειδί από το γενικό πολυγλωσσικό 

περιβαλλοντικό θησαυρό GEMET

Άλλες λέξεις κλειδιά για αναζήτηση του συνόλου ή της σειράς γεωχωρικών 

δεδομένων
Γεωγραφική Θέση-Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ (KEYWORD)

Υπηρεσία "Αναζήτηση διεύθυνσης" 

Οδηγού Πόλης Ηρακλείου Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

αναζήτηση διεύθυνσης στον Δήμο Ηρακλείου (π.χ. 

Ελαιών 2).

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Ι.7 Δίκτυα μεταφορών I.7 Discovery 417. Υπηρεσία εντοπισμού θέσης οδικό δίκτυο;δρόμος; Δρόμοι; Δίκτυα; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Σημεία ενδιαφέροντος" 

Οδηγού Πόλης Ηρακλείου Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος ανά 

κατηγορία (π.χ. φαρμακεία). Τα αποτελέσματα 

επιτσρέφουν είτε ανά κατηγορία είτε με κριτήριο 

την απόσταση από ένα ήδη επιλεγμένο σημείο ή 

το κέντρο του χάρτη (αν δεν έχει επιλεχθέι

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

ΙΙΙ.4 Χρήσεις γης III.4 Discovery 409. Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων σημεία ενδιαφέροντος; σχολείο; φαρμακείο; Νοσοκομείο; Σταθμός μετρό; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Φωτισμός" Ηρακλείου 

Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

προβολή στύλων φωτισμού με διάκρισή τους 

ανάμεσα σε στύλους ΔΕΚΕ ή Δημοτικούς για τον 

Δήμο Ηρακλείου.

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Στύλοι φωτισμού;

Αλλο 0 View 409. Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων φωτισμός δίκτυο ηλεκτοφωτισμού; Κολώνες φωτισμού; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Καθαριότητα" Ηρακλείου 

Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

προβολή των κάδων με διάκρισή τους ανάμεσα σε 

μεγάλους και μικρούς, απορριμάτων και 

ανακύκλωσης για τον Δήμο Ηρακλείου.

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Κάδοι απορριμάτων;

Αλλο 0 View 409. Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων καθαριότητα (υγιεινή) κάδοι απορριμάτων; Ανακύκλωση; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Συγκοινωνία" Ηρακλείου 

Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

προβολή όλων των στάσεων της Δημοτικής 

συγκοινωνίας χωρισμένες ανά γραμμή (1 και 2) 

και λοιπές στάσεις για τον Δήμο Ηρακλείου.

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Ι.7 Δίκτυα μεταφορών I.7 View 409. Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων Μ.Μ.Ε.; Συγκοινωνιακό δίκτυο λεωφορεία; Δημοτική συγκοινωνία; Συγκοινωνία; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Λαϊκή αγορά" Ηρακλείου 

Αττικής

Μέσω αυτής της Υπηρεσίας προβάλλονται τα 

τμήματα των οδών στα οποία πραγματοποιούνται 

λαϊκές αγορές.

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Αλλο 0 View 409. Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων αγορά; Λαϊκή αγορά; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

Υπηρεσία "Αναφορά λαθών" 

Ηρακλείου Αττικής

Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η 

αναφορά λαθών σε οποιαδήποτε από τις 

προαναφερθείσες υπηρεσίες επισημαίνοντας την 

σημειακά στον χάρτη και καταχωρόντας το σε 

κατηγορία λαθών και δίνοντας μια σύντομη 

περιγραφή αυτού καθώς και τα στοιχεία του 

χρήστη 

service http://gis.iraklio.gr/ Οδικό δίκτυο;

Οικοδομικά τετράγωνα;

Αλλο 0 Other 805. Υπηρεσία μηνυμάτων λάθη; Αναφορά λαθών; 38.069343 23.791905 38.036633 23.747010

 
Note: This list provides us with the geospatial information services for the public sector. The 

list of fields grouped by: URL - LOCATION - time - COMPLIANCE WITH STANDARDS - USE 

APPLICATIONS - COST 



 

[Type text] 
 

8  

Presentation Proposal - Municipality of Iraklion Attica - Greece 

  

Appendix C 
Applications 

ΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α.3.1 Α.3.2 Α.3.3 Α.3.4 Α.3.5 Α.3.6 Α.3.10 Α.3.11 Α.3.12

ΕΥΓΕΠ 12 ΕΥΓΕΠ 13 ΕΥΓΕΠ 14 ΕΥΓΕΠ 15 ΕΥΓΕΠ 16 ΕΥΓΕΠ 17 ΕΥΓΕΠ 21 ΕΥΓΕΠ 22 ΕΥΓΕΠ 10

Όνομα Εφαρμογής
Σύντομη περιγραφή των αναγκών του Φορέα σας οι οποίες 

καλύπτονται από τη χρήση της εφαρμογής
Πλήθος αδειών χρήσης

Εξειδικευμένος εξοπλισμός για τη 

λειτουργία της εφαρμογής
Σχόλια για τυχόν όρους και περιορισμούς χρήσης Κόστος εφαρμογής Χρηματοδότηση Έτος δαπάνης Σχόλια-Παρατηρήσεις σχετικά με το κόστος

Συμπληρώστε την ονομασία της εφαρμογής 

που αφορά στη διαχείριση γεωχωρικών 

δεδομένων και υπηρεσιών. Δεν ενδιαφέρει 

μόνο το εμπορικό λογισμικό αλλά και τυχόν 

ελεύθερες ή δωρεάν εφαρμογές που 

χρησιμοποιείτε στην υπηρεσία σας.

Περιγράψτε συνοπτικά τις ανάγκες του φορέα σας που 

καλύπτει η προμήθεια και χρήση της εφαρμογής που 

περιγράφετε.

Εφόσον έχετε 

προμηθευτεί κάποιο 

πακέτο λογισμικού με 

συγκεκριμένο αριθμό 

αδειών χρήσης, 

συμπληρώστε το πλήθος 

των αδειών. 

Αν για τη λειτουργία της εφαρμογής 

χρειάστηκε να προμηθευτείτε και 

εξειδικευμένο υποστηρικτικό 

εξοπλισμό (π.χ. ψηφιακό 

φωτογραμμετρικό σταθμό, server κ.ά) 

τότε αναφέρετέ τον σε αυτό το πεδίο.

Διαφορετικά επιλέξτε από τη λίστα 

την προκαθορισμένη τιμή "Χωρί

Περιγράψτε τους όρους ή/και περιορισμούς που 

ισχύουν για τη χρήση της εφαρμογής. Οι όροι και 

περιορισμοί μπορει να ορίζονται από οποιονδήποτε 

διατηρεί δικαώματα (πνευματικά ή άλλα), σχετικά με 

την εφαρμογή.

Σε κάθε περίπτωση, συμπληρώστε ανάλογα κάνοντας 

Συμπληρώστε το συνολικό κόστος της 

εφαρμογής σε ευρώ. Στο συνολικό κόστος  

περιλαμβάνεται το κόστος των αδειών 

χρήσης καθώς και τυχόν κόστος ανάπτυξης 

της εφαρμογής (αν πρόκειται για custom 

εφαρμογή) ή τυχόν κόστη αναβάθμισης.  (εάν 

το κόστος είναι σε δρα

Επιλέξτε από λίστα το είδος της 

χρηματοδότησης (Εθνική, Κοινοτική, Ίδιοι 

πόροι) ή συμπληρώστε άλλο είδος 

χρηματοδότησης. Αν πρόκειται για 

συνδυασμό των παραπάνω ή άλλων πόρων, 

συμπληρώστε με ελεύθερο κείμενο 

αναφέροντας και τα ποσοστά συμμετοχής αν 

είναι 

Συμπληρώστε το έτος της εφάπαξ 

δαπάνης για την προμήθεια της 

εφαρμογής (και εφόσον υφίσταται 

και του συνοδευτικού υποστηρικτικού 

εξοπλισμού της) ή το έτος απόκτησης 

εάν δεν έγινε κάποια δαπάνη (π.χ. 

στην περίπτωση ελεύθερου ή δωρεάν 

λογισμικού).

Συμπληρώστε σχόλια ή παρατηρήσεις που 

θεωρείτε απαραίτητα σχετικά με την ανάλυση 

του κόστους.

Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο), 

Υποχρεωτικό
Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο)

Μία τιμή μόνο (ελεύθερο 

κείμενο)
Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο) Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο), Υποχρεωτικό Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο) Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο)

Αποφάσεις Εύρεση ή προσθήκη ΦΕΚ ή απόφασης πράξης που αφορά 

στον Δήμο.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Φωτισμός Απεικόνιση και βασική διαχείριση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου σε όλη την έκτασή του για την 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών και πολιτών.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Αποχέτευση Απεικόνιση και βασική διαχείριση του δικτύου αποχέτευσης 

του Δήμου σε όλη την έκτασή του για την ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών και πολιτών.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Καθαριότητα Απεικόνιση και βασική διαχείριση των κάδων απορριμάτων 

του Δήμου σε όλη την έκτασή του για την ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών και πολιτών.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Όροι Δόμησης Εύρεση ή προσθήκη όρων δόμησης με βάση γεωγραφική 

πληροφορία π.χ. οικοδομικό τετράγωνο ή Τομέα.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Πολεοδομία Εύρεση ανά ΟΤ όλων των πληροφοριών που το αφορούν 

όπως Τομέα όρων δόμησης που ανήκει, αποφάσεις του το 

αφορούν και χάρτες στους οποίους προβάλλεται. Εκτός πο 

έυρεση ο χρήστης έχει την δυνατότηατ προσθήκης επιπλέον 

πληροφοριών ή διόρθωσης των υπαρχόντων.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Χάρτες Εύρεση προβολή και αποθήκευση ή προσθήκη νέου χάρτη 

τηε Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Συναλλασόμενοι Δυνατότητα εύρεσης ή προσθήκης συναλλασόμενου και των 

στοιχείων του.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

Δημόσιοι Υπάλληλοι Δυνατότητα εύρεσης ή προσθήκης δημοσίου υπαλλήλου και 

των στοιχείων του.

1 Χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό Δεν ισχύουν όροι Εθνική; Κοινοτική 2009 Δημιουργήθηκε στα πλαίσια συνολικού έργου 

και δεν υπάρχει επιμέρους κοστολόγηση.

ArcGIS Editor 9.3.1 Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών  για 

επεξεργασία, θέαση και προβολή γεωγραφικών και 

περιγραφικών πληροφοριών.

8.000,00 € Εθνική; Κοινοτική 2009

ArcGIS Server Entereprise Standard (up to 2 

sockets - max 2 cores per socket)  

Διαμοιράζει τα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα μέσω 

υπηρεσιών

23.500,00 € Εθνική; Κοινοτική 2009

ArcGIS Server Enterprice Network Extension (up 

to 2 sockets - max 2 cores per socket)  

11.500,00 € Εθνική; Κοινοτική 2009

Microsoft SQL Server RDBMS Βάση δεδομένων (αποθηκεύει / διαχειρίζεται δεδομένα και 

επεξεργάζεται ερωτήματα)

7.000,00 € Εθνική; Κοινοτική 2009

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Note: Here there is a  list of information about the completed applications (software entity) 

and the corresponding equipment on a geo-information management. The fields of the list 

are grouped by: NAME APPLICATION - USE PERMIT - REQUIRED EQUIPMENT - TERMS OF USE 

- COST OF PROCUREMENT - COST AND DURATION OF MAINTENANCE 
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Appendix D 
Equipment 

Α.4.1 Α.4.2 Α.4.3 Α.4.4 Α.4.5 Α.4.6 Α.4.7

ΕΥΓΕΠ 23 ΕΥΓΕΠ 24 ΕΥΓΕΠ 25 ΕΥΓΕΠ 26 ΕΥΓΕΠ 27 ΕΥΓΕΠ 28 ΕΥΓΕΠ 10

Ονομασία εξοπλισμού Σύντομη περιγραφή του εξοπλισμού Κόστος προμήθειας εξοπλισμού

Ετήσιο κόστος 

συντήρησης/τεχνικής 

υποστήριξης εξοπλισμού

Χρονικό διάστημα ισχύος 

συντήρησης/ τεχνικής 

υποστήριξης

Έτος δαπάνης
Σχόλια-Παρατηρήσεις σχετικά με το 

κόστος

Συμπληρώστε την ακριβή ονομασία του εξοπλισμού 

που περιγράφετε έτσι όπως αναφέρεται από τον 

κατασκευαστή. Αν πρόκειται για σύστημα που 

αποτελείται από διάφορα διακριτά συστατικά μέρη 

αναγράψτε μόνο τον τύπο του συστήματος και 

περιγράψτε τα συστατικά του μ

Δώστε μια σύντομη περιγραφή του υλικού 

(ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός, plotter, 

server κλπ.) και των χαρακτηριστικών του.

Συμπληρώστε το κόστος προμήθειας 

του εξοπλισμού σε ευρώ. Το συνολικό 

κόστος αφορά τον εξοπλισμό και τυχόν 

λογισμικό που είναι απαραίτητο για τη 

λειτουργία του.

Εάν ο εξοπλισμός αποκτήθηκε χωρίς 

κόστος (π.χ. δωρεά) συμπληρώστε την 

τιμή "0".

(Eάν το κόστος 

Αν σας παρέχονται 

υπηρεσίες συντήρησης / 

τεχνικής υποστήριξης για 

τον εξοπλισμό, 

συμπληρώστε το ετήσιο 

κόστος σε ευρώ.  Αν η 

δαπάνη για τη 

συντήρηση/τεχνική 

υποστήριξη δεν είναι 

ετήσια, κάνετε μια 

αναγωγή στο ετήσιο 

κόστος.

(Eάν το κόστος είναι σε 

δραχμές

Αναφέρατε το χρονικό 

διάστημα σε έτη για το 

οποίο έχει συμφωνηθεί να 

σας παρέχονται υπηρεσίες 

συντήρησης/τεχνικής 

υποστήριξης, η ετήσια 

δαπάνη των οποίων είναι 

αυτή που αναφέρεται στο 

πεδίo Α.4.4. (Εάν το 

διάστημα δεν αντιστοιχεί σε 

έτη συμπληρώστε με δεκ

Συμπληρώστε το έτος 

της εφάπαξ δαπάνης 

για την προμήθεια 

του εξοπλισμού ή το 

έτος απόκτησης εάν ο 

εξοπλισμός περιήλθε 

στην κατοχή του 

φορέας χωρίς κάποια 

δαπάνη (π.χ. δωρεά).

Συμπληρώστε σχόλια ή παρατηρήσεις 

που θεωρείτε απαραίτητα σχετικά με 

την ανάλυση του κόστους.

Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο), Υποχρεωτικό Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο) Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο Μία τιμή μόνο (ελεύθερο κείμενο)

Εξυπηρετητής Dell PowerEdgeTM 6800 2 τεμάχια 6.000,00 € 2009 Ο εξυπηρετητής συνοδεύεται από 

εγγύηση αντιπροσωπείας για 

απροβλημάτιστη λειτουργία με 

διάρκεια 3 ετών.

Οθόνη LG L206WTQ-SF Οθόνη 20" πανοραμικού φορμά 16:9, γωνία θέασης 

170 μοίρες και χρόνο απόκρισης 2ms.

5 τεμάχια.

200,00 € 2009

Κεντρικός Εξυπηρετητής (VTrakker Server) Ισχυρός server που εκτελεί τη λήψη, καταγραφή, 

έλεγχο, διαχείριση και αποστολή των στοιχείων 

κίνησης των οχημάτων.

1.905,04 € 2009

Τερματικός εξοπλισμός οχημάτων (VTrakker 

Terminals)

Ο τερματικός εξοπλισμός οχημάτων αποστέλλει 

δεδομένα θέσης είτε ανά χρινικά διαστήματα, είτε 

ανά δεδομένη απόσταση, είτε ανά απόσταση ή 

χρόνο, είτε ανά απόσταση και χρόνο.

40 τεμάχια.

620,00 € 2009

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Note: The list is supplemented by general information on equipment service management 

relating to geoinformation. The fields of the list are grouped by: NAME EQUIPMENT - 

DESCRIPTION - COST OF PROCUREMENT - YEAR COST 



 

[Type text] 
 

10  

Presentation Proposal - Municipality of Iraklion Attica - Greece 

 
 

Appendix E 
Metadata 

Metadata Field Name Metadata Field Value

Date 2011-03-25

Title EYGEP GeoCatalog

Subject Κατάλογος καταγραφής υπάρχοντων πόρων σχετικών με τη Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 

στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Status Draft

Creator Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας-Διεύθυνση Γεωπληροφορικής

Publisher Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Type Text

Description Κατάλογος για την καταγραφή υπάρχοντων πόρων (γεωχωρικά σύνολα και σειρές δεδομένων, υπηρεσίες 

γεωχωρικών δεδομένων, εφαρμογές και εξοπλισμός για τη διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών 

δεδομένων) στις Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας

Contributor

Format application/xls

Source Not Applicable

Rights Public

Identifier EYGEP_Geocatalog_v2.4.0.xls

Language EL

Coverage Greece

Ο κατάλογος συμπληρώθηκε από 

τον Φορέα Υπηρεσία:
Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Στοιχεία επικοινωνίας για τη 

συμπλήρωση των μεταδεδομένων 

(email, τηλέφωνο):

FOTIOS ZYGOULIS E-GOV COORDINATOR diavgeia@iraklio.gr 302132000150

Ο φορέας υπάγεται στο 

Υπουργείο/Δήμο/Περιφέρεια

/Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Version Number Comments Date Modified By

0,1 Initial draft 2011-02-15 HEMCO GeoInformatics Department

0,2 Separation into two catalogs 2011-02-23 HEMCO GeoInformatics Department

0,3 First draft for A.1, A.2, A.3, A.4 2011-02-25 HEMCO GeoInformatics Department

1 Additions to catalogs, corrections of several errors 2011-02-27 HEMCO GeoInformatics Department

2.0.1 Merging into one file 2011-03-10 HEMCO GeoInformatics Department

2.03 Added all missing fields 2011-03-15 HEMCO GeoInformatics Department

2.04 Integrated requirements for metadata, Monitoring and Reporting and other EYGEP-related fields 2011-03-17 HEMCO GeoInformatics Department

2.05 Coding of macros for Sheet A.1 2011-03-24 HEMCO GeoInformatics Department

2.06 Coding of macros for Sheet A.2 2011-03-24 HEMCO GeoInformatics Department

2.07 Coding of macros for Sheet A.3 2011-03-25 HEMCO GeoInformatics Department

2.09 Coding of macros for Sheet A.4 2011-03-25 HEMCO GeoInformatics Department

2.0.9.2 General review, minor corrections 2011-03-25 HEMCO GeoInformatics Department

2.0.9.3 Addition of disclaimer and splash screen 2011-03-25 HEMCO GeoInformatics Department

2.1.0RC3 Consolidation and final changes for version 2.1 2011-03-29 HEMCO GeoInformatics Department

2.1.0 Elimination of minor bugs 2011-03-30 HEMCO GeoInformatics Department

2.1.1 Temp version for internal purposes 2011-05-10 HEMCO GeoInformatics Department

2.3 Import file functionality added, minor bugs corrected 2011-05-15 HEMCO GeoInformatics Department

2.4 Batch import functionality added 2011-05-16 HEMCO GeoInformatics Department

2.5 Automatic quality and completeness columns for each resource Next Version

3.0 Automatic single and batch inspire metadata export Planned

METADATA for EYGEP_GeoCatalog.xls
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