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www.opengeospatial.org

Open Geospatial 
Consortium είναι ο διεθνής 
οργανισμός τυποποίησης 
του τρόπου αξιοποίησης 

της γεωχωρικής 
πληροφορίας



Μεγιστοποιούμε 
την προστιθέμενη 
αξία της χωρικής 
σας πληροφορίας

Αποστολή της Εταιρείας GET



Οι αρχές μας 

Εφαρμόζουμε ανοικτά 
πρότυπα που καθορίζονται  
από το διεθνή οργανισμό 

τυποποίησης της 
γεωχωρικής πληροφορίας 
OGC και την οδηγία Inspire



Αναπτύσσουμε με Έλληνες 
Μηχανικούς

ΕΛ/ΛΑΚ και αυτό αποτελεί την 
πρώτη μας επιλογή στη 

σύνθεση των λύσεων που 
παρέχουμε

Οι αρχές μας 



Υποστηρίζουμε το 
οικοσύστημα και τη 

φιλοσοφία των ανοικτών 
δεδομένων και την 

επιχειρηματική τους 
αξιοποίηση 

(Data Economy)

Οι αρχές μας 



Αξιοποιούμε και 
αναπτύσσουμε 

σύγχρονες μορφές 
παροχής τεχνολογικών 

λύσεων
(DaaS & SaaS)

Οι αρχές μας 



Business Units



**80% των δεδομένων 
οποιουδήποτε 

οργανισμού έχει και 
χωρική διάσταση 

Γεωχωρικά δεδομένα



< 50% από τα 
δομημένα δεδομένα 

ενός οργανισμού 
χρησιμοποιούνται στη 

λήψη αποφάσεων



< 1% από τα μη 
δομημένα δεδομένα 

ενός οργανισμού 
αξιοποιούνται



>70% των στελεχών 
ενός οργανισμού έχει 
πρόσβαση σε λάθος 

δεδομένα



80% του χρόνου 
ενασχόλησης στη 

διαδικασία της 
οποιαδήποτε 

ανάλυσης ξοδεύεται 
στην αναζήτηση και  

τον «καθαρισμό» των 
δεδομένων



Το όραμα της έξυπνης πόλης βασίζεται και 
στην πληροφορία θέσης, όμως …

http://www.opengeospatial.org/docs/whitepapers



… είναι μακριά από την 
ορθολογιστική υλοποίησή του, διότι 
έχουμε ελλιπή και ανεπίκαιρα “Data 

Silos” που απαιτούν 
υψηλό κόστος χρήσης και  δεν 

μπορούν αξιόπιστα να συνεισφέρουν 
στην λήψη ολιστικών αποφάσεων



Παράδειγμα πρακτικής 
απομόνωσης ΣΗΜΕΡΑ !



Παράδειγμα πρακτικής απομόνωσης

Οι «σύγχρονες» προδιαγραφές του ΚΑΠΕ 
σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής 

του δικτύου Η/Φ είναι «παλαιάς κοπής». 
Δεν ορίζουν ενιαίο και συγκεκριμένο 

data model και  αγνοούν την έννοια  της 
δια-λειτουγικότητας και των ανοικτών 

προτύπων για την πρόσβαση στην 
πληροφορία. Απλά δημιουργούν, μέσω 

μη τυποποιημένων παραδοτέων αρχείων 
ακόμη  μία  απομονωμένη νησίδα 

πληροφορίας.



Η δικής μας προσέγγιση και του OGC



Κοινή επιχειρησιακή εικόνα 
μέσω κεντρικής, χωρικά 
ενεργοποιημένης βάσης 
για ολόκληρη την πόλη
(υπηρεσίες & πολίτη)



Τυποποιημένο data model (Inspire)

Τυποποιημένη επικοινωνία μέσω
OGC Web services για 

θέαση–αναζήτηση-τηλεφόρτωση

Κάθετες εφαρμογές



Open Data Portal

Dashboards & KPIs

Διασύνδεση αισθητήρων IoT

Απομακρυσμένη φιλοξενία



Εξυπηρέτηση του Επαγγελματία
Case studies: Δ. Ηρακλείου



Στατιστικά σε 5 μήνες λειτουργίας



Στατιστικά σε 5 μήνες λειτουργίας



Διαλειτουργικότητα

Case studies: Δ. Θεσσαλονίκης



Διαλειτουργικότητα

Case studies: Δ. Θεσσαλονίκης



Dashboards ανοικτών δεδομένων 

Case studies: Δ. Θεσσαλονίκης



Ανοικτά Δεδομένα & Asset Management

Case studies: Δ. Γορτυνίας



Διαχείριση Αισθητήρων σε RT

Case studies: Ελληνικός Χρυσός



Καλές πρακτικές στην Αυτοδιοίκηση



www.getmap.eu

gmavrellis@getmap.gr


