
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ GIS ΣΟΤ ΟΣΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Oη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (OTA) ελώ έρνπλ κεγάιε αλάγθε γηα ηε ρξήζε 

ηερλνινγηώλ όπωο ηα Γεωγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ ιόγω ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ηωλ 

αξκνδηνηήηωλ ηνπο. Ο λόκνο Ν.3852/10, γλωζηόηεξνο ωο "Καιιηθξάηεο", αλέζεζε λέεο 

αξκνδηόηεηεο ζηνπο Γήκνπο ρωξίο όκωο αληίζηνηρε κεηαβίβαζε πόξωλ. Αθόκα νη Γήκνη θαινύληαη 

λα αληηκεηωπίζνπλ θαη λέεο πξνθιήζεηο όπωο ε ηνπηθή πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

λέα θνηλωληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σε απηό ην λέν πεξηβάιινλ ε ρξήζε ηωλ γεωγξαθηθώλ 

ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηώλ είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ ππνβνήζεζε ηωλ ππεξεζηώλ ζηελ 

δηεθπαηξέωζε ηνπ ξόινπ ηνπο. Τα γεωγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθή πιεξνθόξεζε ζην ζύλνιν ζρεδόλ ηωλ ππεξεζηώλ ελόο Γήκνπ, θαιύηεξε αμηνπνίεζε 

πόξωλ θαη βειηίωζε ζην ζπλνιηθό ζρεδηαζκό. Κύξηνη απνδέθηεο είλαη βέβαηα νη Τερληθέο 

Υπεξεζίεο θαη νη Πνιενδνκίεο, αιιά ζεκαληηθνί ρξήζηεο είλαη νη ππεξεζίεο Καζαξηόηεηαο, 

Πξαζίλνπ, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία αιιά θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο όπωο ε Οηθνλνκηθή. Σην Γήκν 

Καιακαξηάο κεηά από ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ όπωο Microstation θαη PC ArcInfo ζην απώηεξν 

παξειζόλ, ζήκεξα ππάξρεη δηθηπαθή ππνδνκή ε νπνία πεξηιακβάλεη θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλωλ 

(SQL Server), ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο (ArcInfo-ArcEditor), ινγηζκηθό ελδν- θαη δηαδηθηπαθήο 

(intra- & internet) εμππεξέηεζεο ραξηώλ (ArcGISServer) ζε ζπλεξγαζία κε θπιινκεηξεηέο ηζηνύ 

(browser), θαζώο θαη ρξήζε εθαξκνγήο εζωηεξηθήο πιεξνθόξεζεο βαζηζκέλε ζηελ πξνεγνύκελε 

έθδνζε ηνπ ArcView (3.2). Όια απηά ηα ινγηζκηθά επηηξέπνπλ πνιιαπινύο ηξόπνπο παξνρήο 

πιεξνθόξεζεο θαη παξνρήο ππεξεζίωλ εζωηεξηθά ζηηο ππεξεζίεο θαη εμωζηξεθώο ζηνπο πνιίηεο. 

Αξρίδνληαο από έμω πξνο ηα κέζα, ππάξρεη ε βαζηθή εμωηεξηθή ραξηνγξαθηθή ηζηνζειίδα 

(http://gis.kalamaria.gr) κε πιεξνθόξεζε θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Υπάξρνπλ πνιιαπιέο 

εζωηεξηθέο ραξηνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο κε ζεκαηηθή πιεξνθόξεζε. Υπάξρνπλ αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο εθαξκνγέο ελεκέξωζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ. Καη ηέινο ππάξρεη ε θεληξηθή 

δηαρείξηζε ηωλ γεωγξαθηθώλ δεδνκέλωλ θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηά. Η αλάπηπμε ηωλ δεδνκέλωλ 

θαη ε πξνκήζεηα λέωλ βαζίδνληαη ζην ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηνπο. Έρεη ζπδεηεζεί ρωξίο λα έρεη 

νξηζηηθνπνηεζεί ν λένο ξόινο ηνπ γεωγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ λέα νξγαλωηηθή δνκή ιόγω 

Καιιηθξάηε θαζώο ε ιεηηνπξγία ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνεγνύκελεο νξγαλωηηθήο δνκήο, 

δειαδή ωο θνκκάηη ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο, απνδείρηεθε όηη εηζάγεη πεξηνξηζκνύο ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηωλ άιιωλ ππεξεζηώλ. 


