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Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι τα ανοικτά 

δεδομένα βελτιώνουν 
και εκδημοκρατίζουν τη 

διακυβέρνηση, 
διαμοιράζουν τη 

γνώση, 
δημιουργούν ευκαιρίες

και ενισχύουν την 
καινοτομία. 

Source: http://www.thegovlab.org/ 



Τα γεωχωρικά, ως μικρό υποσύνολο 
των ανοικτών δεδομένων έχουν 

ευρεία χρήση, αποτελούν τη βάση 
για καινοτόμες εφαρμογές και 
συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη.



….ευρεία χρήση.



… καινοτόμες εφαρμογές



Ακόμη όμως υπάρχουν περιορισμοί 
που δεν επιτρέπουν την 

τυποποιημένη ενσωμάτωση και 
διάχυση των γεωχωρικών μέσα στο 

οικοσύστημα των ανοικτών 
δεδομένων.



… δεν ανακαλύπτουμε



Common operation picture



Integrating all open data in one platform



We integrate the CKAN platform 
with the SDI, implemented with 
PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, 
GeonetWork and our GET SDI 
Portal. We publish open data 
using Tableau.

… CKAN is the most used (>90%) 
open source platform for open data 
initiatives

Innovation ?



1. Batch create dataset and add 
resources in CKAN. 

A python script, pumping datasets
published in GeoServer and creating
corresponding ones in CKAN. Three (3)
predefined resources are also added in
CKAN, namely shapefile, kml, wms.
Script also adds the bbox of each
dataset in order to be used during the
preview of the dataset.

Innovation ?



2. CKAN extension for adding 
GeoServer layers to CKAN

This can be used in conjunction (e.g.
after the batch initial import) or as
stand alone. Provides the same
functionality with the batch import, but
on a per layer basis.

Innovation ?



3. Modification of CKAN’s spatial 
extension

We changed CKAN’s default WMS
visualizer from OpenLayers to Leaflet.

We also added support to preview the
actual WMS content per layer, instead
of previewing the entire WMS content
(all the layers contained).

Innovation ?



4. Customization to visualize in 
map the csv resources

We modified the GeoServer’s output
csv, in order the geom column to
contain data in geojson format
instead of WKT.

Innovation ?



5. Link to Geoportal (GET SDI Portal)

We created a function adding the layer
examined in CKAN to GET SDI Portal
dynamically.

6. QGIS Plug In 

Publish geospatial data sets to CKAN 
catalogue

Innovation ?



Καλές πρακτικές



www.geodatagov.gr



http://www.opendataepirus.gr/



Ανοικτά δεδομένα ΡΑΕ



Ανοικτά δεδομένα Δ. Θεσσαλονίκης



Ανοικτά δεδομένα ΕΜΥ



Ανακεφαλαιωτικά



Σαφές Ευρωπαϊκό πλαίσιο που 
καθορίζει τη στρατηγική, τις 
διαδικασίες και τη μεθοδολογία

Πρότυπα

Λύσεις  Ελεύθερου ή και 
Εμπορικού λογισμικού





Είναι σκόπιμο να εκμεταλλευτούμε, όλοι, 
με σωφροσύνη,  την ευκαιρία που 
παρέχουν τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα 
ως σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης.     

ΥΓ: Άλλοι το έχουν ήδη κάνει. 

Source: http://www.thegovlab.org/ 
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