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ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα:  Δήμος Λουτρακίου—
Αγίων Θεοδώρων 

 
Εξοπλισμός: 
 
Η λύση βασίσθηκε σε 
ε λ ε ύ θ ε ρ α  δ ι α θ έ σ ι μ ο 
λογισμικό – λογισμικό 
ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ 
που συμπεριλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

 GET SDI Portal ®, το οποίο 
α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  κ α ι 
διατίθεται από τη GET, 
υπό την άδεια GPL v3 

 PostGIS 

 GeoServer 

 GeoWebCache 

 Open Layers 

 GeoExt 

 GeoNetwork Opensource 

 QGIS  

Η προσέγγιση αυτή 
προσφέρει στο Δήμο 
ανεξαρτησία από εμπορικά 
λογισμικά και τα αντίστοιχα 
κόστη κτήσης των αδειών 
χρήσης. Επιπλέον, δίνει τη 
δυνατότητα κλιμάκωσης του 
συστήματος καθώς δεν 
υπάρχει περιορισμός ως 
προς τον αριθμό των αδειών 
χρήσης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το 

Δήμο. 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Γε.Π. 

 
Σύμφωνα με το Νόμο 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις/Τροποποίηση του 
Ν.1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚΑ’141)”, το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 
INSPIRE, κάθε φορέας του δημοσίου κάτοχος γεωχωρικών δεδομένων θα πρέπει να 
διαθέτει τα δεδομένα του με τρόπο σύμμορφο με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 
INSPIRE. Οι Υ.ΓΕ.Π. θα αναπτυχθούν βάσει κοινά αποδεκτών κανόνων και 
προτύπων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε γεωχωρικές 
πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η ΜΑΠ Ε.Π.Ε., υλοποίησε για το Δήμο το 
σύστημα υποδομής και οι εργασίες περιελάμβαναν τα ακόλουθα: 
 

 Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων 

 Καθορισμός Χρηστών / ρόλων 

 Διαμόρφωση «ελεύθερα προσβάσιμης» (“publication”) βάσης δεδομένων, από 
την υφιστάμενη βάση 

 Δημιουργία Μεταδεδομένων 
 Προετοιμασία Υπηρεσιών 

 Υπηρεσία Καταλόγου (CSW)  

 Υπηρεσία Απεικόνισης (WMS)  

 Υπηρεσία Τηλεφόρτωσης (WFS) 

 Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων 
 Επίπεδο Υποστηρικτικών Εφαρμογών Γραφείου (Desktop tier) 
 
Με την ολοκλήρωση του συστήματος, ο Δήμος είναι πλήρως συμμορφωμένος με τον 
Νόμο 3882/2010 και την Οδηγία . Το σύστημα αφορά στη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας μέσω της οποίας ο Δήμος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων , ενώ η  λύση 
βασίστηκε στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και στην 
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