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GET: Π. Μητρόπουλος, Θ. Βάκκας
ΔΑΕΜ: Π. Γιαννοπούλου
Δ. Αθηναίων: Κ. Μαρούγκα, Α. Σαμαρά

Μητρώο Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων Δ. Αθηναίων



Στόχοι 

• Ψηφιακή  οργάνωση και 
διαχείριση

• Οριζόντια υποδομή

• Δεδομένα αρχείου

• Επιτάχυνση διεκπεραίωσης 
αιτημάτων

Εσωτερική 
λειτουργία

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• Μείωση αριθμού επισκέψεων στο 
Δήμο

• Διαφάνεια

Εξυπηρέτηση 
πολίτη



Αντικείμενο 
Μ

ΤΔ

Ανάλυση υπηρεσιακών αναγκών / 
λειτουργικών απαιτήσεων

Ανάπτυξη 

ΜΤΔ

Υπηρεσία 
Γεωκωδικοποίησης

Εκπαίδευση



Προδιαγραφές 

• Υιοθέτηση – Επέκταση προδιαγραφών ΕΚΧΑ 
• Εθνικό Κτηματολόγιο [ΦΕΚ 2216/Β/14-6-2018] 

• 50 επίπεδα πληροφορίας
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις

• Πρότυπο αρχείο dxf



Λειτουργικές μονάδες 

Υποσύστημα 
αυθεντικοποίησης και 
διαχείρισης χρηστών

• είσοδος/εγγραφή 
μέσω TaxisNet

Μονάδα υποβολής και 
ελέγχου

•τα στοιχεία 
ελέγχονται 
αυτοματοποιημένα
και σε πραγματικό
χρόνο για τη 
συμμόρφωσή τους 
(σε συντακτικό 
επίπεδο) με τις 
προδιαγραφές 

Μονάδα 
γεωκωδικοποίησης

•εντοπισμός

•δ/νσεων, 

•συντεταγμένων, 

•αριθμών ΟΤ 

•βάσει των 
πραγματικών 
στοιχείων αρίθμησης 
και ονοματοδοσίας
οδών του Δήμου

•API

Μονάδα 
διαχείρισης 
αιτημάτων

•έλεγχος –
επανυβολή-
έγκριση/απόρριψη -
αρχείο

•διαχείριση των 
αιτημάτων

•αλληλεπίδραση 
υπαλλήλου –
υποβάλλοντα, 

•τήρηση ιστορικού 
(επαν)υποβολών

•έκδοση σχετικών 
αποδεικτών 
εγγράφων



Αυθεντικοποίηση

• TaxisNet

• oAuth



Υποβολή/έλεγχος

DFX: αρχείο το οποίο πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές. Το περιεχόμενο του αρχείου 
ελέγχεται δυναμικά από την εφαρμογή, η οποία ενημερώνει το χρήστη για ενδεχόμενες αστοχίες 

και ενημερώνει την κεντρική βάση δεδομένων όταν το περιεχόμενο είναι σύμμορφο.

PDF: το τοπογραφικό διάγραμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο. Το αρχείο πρέπει να αποτελεί ακριβή 
αναπαραγωγή του διαγράμματος. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής. 

DWG: χρησιμοποιείται για την υποβολή και του αρχικού διαγράμματος από το οποίο παράγεται το 
DXF και το οποίο μπορεί να περιέχει επιπλέον αντικείμενα (εξωτερικές αναφορές κ.λπ.)

ZIP: υποβάλλεται προαιρετικά για την επισύναψη συνοδευτικών στοιχείων τεκμηρίωσης, όπως 
φωτογραφιών, αποσπασμάτων κ.λπ

Μεταδεδομένα: τίτλος, περιγραφή, κλίμακα, είδος, ημερομηνία σύνταξης, σύστημα αναφοράς, 
λεκτικό γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. ενότητα/γειτονιά), αριθμό ΟΤ, Διεύθυνση, 
σχόλια/παρατηρήσεις



Υποβολή/έλεγχος



Υποβολή/έλεγχος

• Έλεγχος προδιαγραφών dxf
• Οπτικοποίηση

• Ανίχνευση ψηφιακής υπογραφής



Υποβολή/έλεγχος



Υποβολή/έλεγχος



Γεωκωδικοποίηση  

• Ορθή/αντίστροφη

• Πραγματικά δεδομένα Δήμου

• Οριζόντια υπηρεσία



Διαχείριση

• Χρηστών



Διαχείριση

• Κατηγοριών

• Υπηρεσιών 



Διαχείριση

• Προτυποιημένων e-mail (εγγραφή, επιτύχους
υποβολής κ.λπ.)



Διαχείριση

• Υποβολών

• Υπηρεσιακοί ρόλοι
• Αρμόδιος χειριστής

• Διαδικασίες (π.χ. μετεχρέωση)



Αναζήτηση

• Χωρική

• Περιγραφική



Στοιχεία υποβολής

• Αρχεία

• Μεταδεδομένα

• Έγγραφα



Έγγραφα

• Αυτοματοποιημένα

• QR Code



Συμπεράσματα 

• Ανάγκη προτυποποίησης

• Σύγχρονη υποδομή οριζόντιου χαρακτήρα

• Δυνατότητα χρήσης από τρίτα συστήματα

• Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Θέση σε πραγματική λειτουργία
• Αναθεώρηση διοικητικών διαδικασιών/πρακτικών



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Επικοινωνία:

{pmitropoulos, tvakkas}@getmap.gr

p.giannopoulou@daem.gr

{k.maroygka, ar.samara}@athens.gr
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