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Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα “Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική 
για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού 
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα” εκπονήθηκε από τον φοιτητή 
Ευθύμιο Τρίγκα, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, στα πλαίσια του 
διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS).

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 
αποθήκευσης χωρικών δεδομένων σε συστήματα βάσεων δεδομένων με 
παράλληλα ανάπτυξη ενός μοντέλου δεδομένων. Για να επιτευχθεί αυτό 
ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

• Διερεύνηση του χώρου των βάσεων δεδομένων για τις υπάρχουσες 
τάσεις αλλά και για λογισμικά που υποστηρίζουν την παραπάνω 
λειτουργία (Κεφ 1).

• Ανάπτυξη ενός μοντέλου χωρικών δεδομένων (data model) (Κεφ. 2-5)

• Υλοποίηση του μοντέλου (Κεφ. 6)
Το τμήμα της ανάπτυξης του εννοιολογικού μοντέλου είναι το πιο εκτενές και 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

ο Επισκόπηση industry-specific μοντέλων χωρικών δεδομένων που 
έχουν ήδη αναπτυχθεί, ώστε να υπάρχει κατανόηση του τρόπου 
μοντελοποίησης των χωρικών δεδομένων αλλά και ένα σημείο 
αναφοράς για την δημιουργία του δικού μας μοντέλου. Η αναζήτηση 
έγινε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά κυρίως στο Διαδίκτυο. 
(Κεφ. 2)

ο Επιλογή της περιοχής ενδιαφέροντος, η οποία είναι τα διοικητικά 
όρια και επισκόπηση μοντέλων χωρικών δεδομένων στον τομέα αυτό 
(Κεφ. 3)

ο Ανάπτυξη του εννοιολογικού μοντέλου διοικητικών ορίων στην 
Ελλάδα σήμερα μετά από ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 
(Κεφ. 4-5)

Τα μοντέλα τα οποία εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3 είναι ένα μοντέλο 
διοικητικών ορίων για τις ΗΠΑ το οποίο αναπτύχθηκε από την ESRI αλλά 
και το SABE, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα dataset διοικητικών ορίων που
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αφορούν σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες.
Η επιλογή του συγκεκριμένου τομέα ενδιαφέροντος έγινε για τους εξής 

λόγους οι οποίοι αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3:

• Δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίστοιχο μοντέλο για την Ελλάδα

• Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις στην μοντελοποίηση

• Ένα τέτοιο μοντέλο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για τους 
φορείς που παράγουν δημόσια διοίκηση.

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι μια προσπάθεια 
προσέγγισης των διοικητικών ορίων στην Ελλάδα σήμερα. Βασίζεται στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, τεχνική και νομική αλλά και σε προσωπικές 
συνεντεύξεις. Το τμήμα αυτό της εργασίας ήταν ίσως το πιο επίπονο, διότι 
γίνεται προσπάθεια να μοντελοποιηθεί κάτι το οποίο σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν ακολουθεί από τη φύση του συγκεκριμένη λογική.

Η γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η UML, 
κατάλληλη για οντοκεντρική μοντελοποίηση, και το εργαλείο με το οποίο 
αναπτύχθηκε το μοντέλο είναι το Rational Rose 98i Enterprise Edition το 
οποίο υποστηρίζει την χρήση της UML.

Η υλοποίηση του μοντέλου γίνεται σε PostgreSQL ένα open-source 
λογισμικό που εργάζεται σε περιβάλλον UNIX.

Η ανάθεση της διπλωματικής αυτής εργασίας έγινε από τον κ. Κ. 
Ταραμπάνη, καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος MIS στο γνωστικό 
αντικείμενο των βάσεων δεδομένων, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την 
καθοδήγησή του και την πολύτιμη συμβολή του στην ολοκλήρωση της 
παρούσας εργασίας. Ακόμη ευχαριστώ τους

• Τσιωνά I., Τοπογράφο μηχανικό, MBA, υπ. διδ. Παν. Μακεδονίας, για 
τις πολύτιμες συμβουλές του και καθοδήγηση σε όλη την διάρκεια της 
εργασίας,

• Λιάπη Γ., συνάδελφο στο MIS, για την πολύτιμη βοήθειά του στον 
τομέα της υλοποίησης,

• Μπέη Μ. και Αυγέρη Κ., δικηγόρους, για τις πολύτιμες συμβουλές τους 
και την καθοδήγηση στα νομικά ζητήματα που αφορούν στην κατασκευή 
ενός τέτοιου μοντέλου.
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Αποθήκευση χωρικών δεδομένων σε 
συστήματα Βάσεων Δεδομένων

1

1.1 Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια των 25 τελευταίων χρόνων, τεράστιες ποσότητες 
χωρικών δεδομένων έχουν δημιουργηθεί με την χρήση γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών (GIS), σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD) 

καθώς και συστημάτων διαχείρισης εικόνων, απαιτώντας μεγάλα ποσά αλλά 
και προσπάθεια.

Από την άλλη πλευρά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί τείνουν να χρησιμοποιούν ευρέως τα χωρικά δεδομένα στις 
επιχειρηματικές τους διαδικασίες ιδιαίτερα σε τομείς όπως το εμπόριο, η 
υγεία, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές κτλ. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή η 
επένδυση τόσων ετών σε δημιουργία ικανού “χωρικού υποβάθρου” να 
αποδώσει καρπούς με την αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας για 
βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να γίνει όμως αυτό, να 
ενσωματωθούν δηλαδή πλήρως τα χωρικά δεδομένα στην πληροφοριακή 
δομή ενός οργανισμού, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αυτά 
διαχειρίζονται.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι βασικοί λόγοι που 
οδηγούν στην αλλαγή διαχείρισης των χωρικών δεδομένων (spatial data 
management) είναι οι εξής:

• Αύξηση της τάσης για χρήση χωρικών δεδομένων εντός της επιχείρησης 
με την ολοκλήρωση (integration) των business data με χωρικά δεδομένα 
αλλά και ενσωμάτωση της χωρικής ανάλυσης στις επιχειρηματικές 
διαδικασίες.

• Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου αύξησε την επιθυμία αλλά και το 
ενδιαφέρον των χρηστών για απρόσκοπτη πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας χωρικά δεδομένα.

1.2 Αποθήκευση χωρικών δεδομένων

Σήμερα τα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται με τους εξής τρόπους:
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• CAD Συστήματα: Πρόκειται για τα γνωστά σχεδιαστικά πακέτα (Autocad, 
Microstation) μέσω των οποίων παράγονται χάρτες, τοπογραφικά 
διαγράμματα, θεματικοί χάρτες κ.α. Τα εξαγόμενα αρχεία (.dwg, .dgn, 
.dxf) είναι δυνατό να επεξεργαστούν μόνο από σχεδιαστικά προγράμματα 
ή από συστήματα GIS.

• G/S Συστήματα: Τα προγράμματα αυτά μετατρέπουν τα παραπάνω 

σχεδιαστικά αρχεία σε άλλα είδη αρχείων (π.χ. coverages, shape files) 
προσδίδοντάς τους ορισμένες νέες ιδιότητες. Τα νέα αρχεία 
επεξεργάζονται μόνο μέσω λογισμικών GIS.

• Εικόνες: Πρόκειται για αεροφωτογραφίες ή για δορυφορικές εικόνες οι 

οποίες επεξεργάζονται από συστήματα επεξεργασίας εικόνων και ή από 
τα παραπάνω συστήματα.

Αυτός ο τρόπος αποθήκευσης χωρικών δεδομένων που ακολουθείται ως
σήμερα ονομάζεται file-based και είναι προφανές ότι παρουσιάζει ορισμένα
μειονεκτήματα:

• Vendor-proprietary: Οι χρήστες των παραπάνω συστημάτων είναι 

εξαρτώμενοι αποκλειστικά από τις κινήσεις των προμηθευτών των 
συγκεκριμένων λογισμικών. Δηλαδή οι προμηθευτές αποφασίζουν για τον 
τρόπο (format) αποθήκευσης των αρχείων αλλά και για τις εκδόσεις των 
λογισμικών οι οποίες “διαβάζουν" τα παραπάνω αρχεία.

• Αδυναμία συνεργασίας με άλλου είδους δεδομένα: Δηλαδή εντός ενός 

οργανισμού τα χωρικά δεδομένα δεν μπορούν άμεσα να συνδυαστούν με 
άλλου είδους δεδομένα (π.χ. tabular). Αυτό οδηγεί συχνά στο να υπάρχει 
επανάληψη και πολλαπλή αποθήκευση των χωρικών δεδομένων.

• Απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού για την διαχείριση τους: Για την 
διαχείριση των χωρικών δεδομένων εντός ενός οργανισμού 
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι ενώ είναι 
επιφορτισμένοι με αυτό το έργο, δεν μπορούν να απασχοληθούν στο 
κατεξοχήν αντικείμενό τους ότι κόστος και αν έχει αυτό για έναν 
οργανισμό.
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1.3 Τάση για αποθήκευση χωρικών δεδομένων σε Βάσεις 
Δεδομένων

Αν θέλει κανείς να προχωρήσει σε σκέψεις για διαφορετική μέθοδο 
αποθήκευσης των χωρικών δεδομένων τότε η εναλλακτική λύση είναι οι 
Βάσεις Δεδομένων. Οι Βάσεις Δεδομένων από την δεκαετία του 70 είναι 
εκείνα τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση την 
ανάκληση και την επεξεργασία των διαφόρων ειδών δεδομένων ενός 
οργανισμού. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα παραπάνω συστήματα 
ονομάζονται tabular data και είναι κυρίως αριθμοί, κείμενα και ημερομηνίες.

Η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων σήμερα έχει προχωρήσει πάρα 
πολύ και αποτελεί πλέον μια “ώριμη” επιλογή για ένα τέτοιου είδους 
εγχείρημα. Η αποθήκευση των χωρικών δεδομένων σε συστήματα βάσεων 
δεδομένων συνοδεύεται από πολλά πλεονεκτήματα όπως:

• Ευκολία στην πρόσβαση

• Καλύτερη ασφάλεια των δεδομένων

• Ανάπτυξη client/server εφαρμογών

• Περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών

• Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

• Αποφυγή πολλαπλών αντιγράφων

• Συνδυασμός με άλλα δεδομένα

Αν συγκρίνει κανείς το μοντέλο διαχείρισης που υπάρχει σήμερα με το 
προτεινόμενο μοντέλο θα διακρίνει αμέσως τις διαφορές. Τα χωρικά 
δεδομένα αποθηκεύονται μια φορά σε έναν server και μέσω μιας RDBMS ή 
μιας client εφαρμογής αποκτάται άμεση πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εγκατάσταση ακριβών λογισμικών CAD και GIS σε κάθε 
τερματικό.

1.4 Αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων

Ο κυρίαρχος τύπος βάσεων δεδομένων είναι οι Σχεσιακές Βάσεις 
Δεδομένων (Relational Database Management System - RDBMS). Όπως 

αναφέραμε εμφανίστηκε την δεκαετία του 1970 και από τότε αναπτύχθηκε 
από διάφορους παράγοντες όπως η IBM. Μια σχεσιακή βάση δεδομένων
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αποτελείται από πίνακες δύο διαστάσεων με γραμμές και στήλες οι οποίοι 
περιέχουν συσχετισμένα δεδομένα. Οι γραμμές ενός πίνακα ονομάζονται 
εγγραφές (records) και οι στήλες γνωρίσματα (attributes). Κάθε στήλη έχει 
έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων (data type). Ο τύπος αυτός βάσης 
δεδομένων είναι ο πιο διαδεδομένος και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. 
Το βασικό όμως μειονέκτημά του είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί 
δεδομένα ορισμένου τύπου όπως π.χ. τα χωρικά δεδομένα ή δεδομένα 
όπως εικόνες κ.α.

Η ανάγκη για την διαχείριση τέτοιων σύνθετων δεδομένων οδήγησε 
στην δημιουργία των αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων (Object- 
Oriented Database Management System - OODBMS). Ο νεωτερισμός 
αυτών των συστημάτων είναι η έννοια του abstract data type (ADT). Μια 
άλλη σημαντική έννοια που παρουσιάστηκε είναι η κληρονομικότητα 
(inheritance) η ικανότητα δηλαδή ενός αντικειμένου (object) να κληρονομεί 
ιδιότητες από ένα άλλο αντικείμενο που βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο. Τα 
κυριότερα μειονεκτήματα αυτών των συστημάτων είναι η μέχρι προσφάτως 
έλλειψη προτύπου και μικρή απόδοση όσον αφορά στην ανάκτηση των 

δεδομένων (query).
Ένα είδος βάσεων δεδομένων το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 

των δύο παραπάνω μεθόδων είναι οι Object-Relational Database 
Management System (ORDBMS). Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια 
εισαγωγής των ιδιοτήτων των OODBMS στις RDBMS. Στην περίπτωση των 
ORDBMS τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πίνακες με γραμμές και στήλες 
αλλά υποστηρίζονται και πολύπλοκοι τύποι δεδομένων πέρα από τα tabular 
data. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος είναι:

• Base datatype extension

• Support complex objects

• Inheritence

• Rule Systems
Ένα παράδειγμα μιας εγγραφής σε ένα σύστημα ORDBMS είναι το 
παρακάτω:

S TUDENT(fname,lname, ID, sex, major, address, dname, location,picture)

Όπως είναι φανερό το γνώρισμα location έχει γεωμετρική υπόσταση ενώ το 
γνώρισμα picture είναι εικόνα. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται
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ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των κυρίαρχων τύπων βάσεων δεδομένων 
που υπάρχουν στην αγορά [15].

Πίνακας 1-1: Σύγκριση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Κριτήρια RDBMS ORDBMS

Πρότυπο (Defining 
Standard) SQL2 SQL3

Support of object- 
oriented features Όχι Σε μεγάλο βαθμό

Χρηστικότητα (Usage) Εύκολη στη χρήση Εύκολη στη χρήση, 
απαιτεί εξοικείωση

Support of complex 
relationships Όχ. Ναι

Απόδοση
(Performance) Πολύ καλή Αναμένεται πολύ καλή

Ωριμότητα (Product 
maturity) Μεγάλη Βρίσκεται σε στάδιο 

ανάπτυξης

Χρήση της SQL Εκτεταμένη
Αναπτύσσεται η SQL3 
με ενσωματωμένα ΟΟ 

features

Πλεονεκτήματα
Ευρεία χρήση SQL, 
εύκολη ανάκτηση 

δεδομένων

Δυνατότητα διαχείρισης 
σύνθετου τύπου 

δεδομένων

Μειονεκτήματα
Αδυναμία χειρισμού 
δεδομένων σύνθετου 

τύπου
Χαμηλή απόδοση σε 

web εφαρμογές

Υποστήριξη από 
προμηθευτές

Μεγάλη υποστήριξη και 
αποδοχή, με τάση των 
προμηθευτών προς τις 

ORDBMS

Αποδοχή και 
ενδιαφέρον από όλους 
σχεδόν τους πωλητές 

κλασικών RDBMS
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1.5 Λειτουργίες χωρικών δεδομένων

Μπορούμε καθαρά να δούμε πως ο στόχος είναι σταδιακά να 
αντικατασταθούν τα κλασσικά GIS πακέτα, τα οποία είναι κατάλληλα για την 
αποθήκευση μόνο χωρικών δεδομένων, με άλλα συστήματα τα οποία να 
διαχειρίζονται με την ίδια ευκολία όλων των ειδών τα δεδομένα. Από ένα 
σύστημα όμως που φιλοδοξεί να διαχειριστεί χωρικά δεδομένα υπάρχουν 
ορισμένες απαιτήσεις σε βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σήμερα με 
την χρήση των GIS. Αυτές είναι:

• Αποθήκευση

• Ανάλυση

• Ανάκτηση

• Παρουσίαση

Αποθήκευση (Storage)

Τα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται με δύο βασικούς τρόπους, την 
διανυσματική μορφή (vector) και την ψηφιδωτή μορφή (raster). Όταν ένα 
αρχείο είναι σε διανυσματική μορφή τότε τα δεδομένα που περιέχει είναι 
σημεία, γραμμές πολύγωνα ή κλειστές επιφάνειες. Όλα τα σχήματα που 
μπορεί να περιέχονται σε ένα τέτοιο αρχείο αποτελούνται από συστατικά 
που έχουν την παραπάνω μορφή. [5]

4

4
4 X c5
ΣΗΜΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

■''Ζεύγος
συντεταγμεν
ων
Όχι μήκος ή 
έκταση

/ Συντεταγμένες 
σημείων 
αρχήςκια 
τέλους

■'Έχουν μήκος 
όχι όμως 
έκταση

S LvvTcrcTflicvei;
σημείων 
αρχήν; και 
τέλους

fΈχουν μή*<χ 
και έκταση

Όταν αρχείο είναι σε ψηφιδωτή μορφή, τότε αποτελείται από ψηφίδες 
(pixels). Το κάθε pixel έχει ορισμένες ιδιότητες και με βάση τις ιδιότητες 
αυτές (π.χ. χρώμα, φωτεινότητα) σχηματίζονται τα διάφορα αντικείμενα. Στο 

σχήμα που ακολουθεί φαίνεται ένας χάρτης ο οποίος είναι αποθηκευμένος 
σε ψηφιδωτή μορφή.
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Χωρική ανάλυση (Spatial Analysis)
Πρόκειται για τη βασικότερη λειτουργία ενός συστήματος GIS και 

περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων 
(measurement), η ταξινόμηση (classification), η αναγνώριση σχημάτων 
(shape characterization), η έκδοση στατιστικών (statistics), οι “βέλτιστες 
διαδρομές” (optimal paths), η επικάλυψη (overlay) κ.α. Η χωρική ανάλυση 
είναι αυτό το στοιχείο που διαφοροποιεί τα συστήματα GIS από τα 
σχεδιαστικά πακέτα CAD. [2]

Ανάκτηση (Retrieval)
Η σύνδεση του χάρτη με μια βάση δεδομένων είναι εκείνη που επιτρέπει 

στα συστήματα GIS να εκτελούν ερωτήματα (queries) για την ανάκτηση των 
δεδομένων. Οι δύο βασικοί τύποι ερωτημάτων είναι τα query by themes και 
τα query by location. [13]

Παρουσίαση
Πρόκειται για την χαρτογραφική απεικόνιση. Υπάρχουν δηλαδή 

ορισμένες βασικές μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
απεικονίζονται τα χαρτογραφικά αντικείμενα. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι 
εξής: Shape, Size, Orientation, Hue, Value, Chroma, Texture. [2]

1.6 Διαθέσιμα λογισμικά

Είναι προφανές ότι για την αποθήκευση των χωρικών δεδομένων, που 

αποτελούν όπως αναφέραμε σύνθετο τύπο δεδομένων, είναι απαραίτητο 

ένα σύστημα Object-Relational. Τέτοια συστήματα υπάρχουν αρκετά στην
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αγορά και προέρχονται κατά κανόνα από της μεγάλες εταιρείες λογισμικού οι 
οποίες αναπτύσσουν και τις κλασσικές βάσεις δεδομένων (Oracle, IBM, 
Informix). Από την άλλη πλευρά όμως και προμηθευτές κλασσικών GIS 
πακέτων όπως η ESRI και η Maplnfo προχωρούν στην έκδοση πιο 
σύνθετων λύσεων που υποστηρίζουν την χρήση geodatabases. Στην 
επόμενη σελίδα ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τα 
κυριότερα λογισμικά στον χώρο με μερικές βασικές ιδιότητές τους. Εδώ 
παρατίθενται τα λογισμικά αυτά μαζί με ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις 
οποίες προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία γύρω από τη χρήση τους ή την 
τεκμηρίωσή τους:

• ArcSDE www. esri. com/software/arcinfo/arcsde/index. html

• Arclnfo www.esri.com/software/arcqis/arcinfo/index. html

• MapinfoSpatialWare
www.mapinfo.com/communitv/free/librarv/spatialware brochure.pdf

• Informix Spatial DataBlade
http://www-3. ibm. com/softaware/data/informix/blades/spatial

• IBM DB2 Spatial Extendel http :/Avww-3. ibm. com software, datci spatial

• Oracle Spatial Cartridge http://otn. oracle, com/products/spatial

• PostgreSQL www.ppstgresgl. org

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως τα προϊόντα της Oracle, της IBM, 
της Informix και της PostrgeSQL αποτελούν ουσιαστικά κλασικές βάσεις 
δεδομένων στις οποίες προστίθεται η δυνατότητα αποθήκευσης και βασικής 
διαχείρισης χωρικών δεδομένων. Η απεικόνιση των παραπάνω δεδομένων 
και περαιτέρω διαχείρισή τους γίνεται με τη βοήθεια middleware όπως είναι 
το ArcSDE και το Mapinfo Spatial Ware. Μέσω των λογισμικών αυτών, που 
εγκαθίστανται στον server σε συνδυασμό με μια από τις παραπάνω βάσεις 
δεδομένων, τα χωρικά δεδομένα εξάγονται στα αντίστοιχα πακέτα GIS (π.χ. 
από το ArcSDE τα δεδομένα εξάγονται στο ArcGIS ενώ από το Mapinfo 
Spatial Ware τα δεδομένα εξάγονται στο Mapinfo). Τέλος, το Arcinfo 
πρόκειται ουσιαστικά για ένα κλασσικό πακέτο GIS το οποίο όμως 
υποστηρίζει την χρήση geodatabases (βάσεις δεδομένων δηλαδή με χωρική 

πληροφορία). Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας του 
ArcSDE και με τι είδους λογισμικά συνεργάζεται αν εγκατασταθεί σε έναν 
server σε συνδυασμό με μια βάση δεδομένων. Βλέπουμε πως μέσω ενός 

extension, του Cad Client, το ArcSDE μπορεί να συνεργαστεί και με
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σχεδιαστικά πακέτα όπως το Autocad και το Microstation, πράγμα πολύ 
σημαντικό, διότι μεγάλος όγκος χωρικών δεδομένων δημιουργείται και 
αποθηκεύεται από τα παραπάνω πακέτα.

ArcSPE Server in Enterprise Configuration

Φυσικά οι κλασικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω 
μπορούν υπάρχουν και αυθύπαρκτες, μπορούν δηλαδή να επιτελέσουν 
όπως αναφέραμε βασικές λειτουργίες στα χωρικά δεδομένα όπως π.χ. 
ανάκτηση, η οποία γίνεται με βάση την χωρική πληροφορία, δεν υπάρχει 
όμως η δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων. Αυτό που 
παρατηρούμε γενικά στα λογισμικά αυτά είναι πως τα συστήματα που 
αναπτύσσονται από εταιρείες βάσεων δεδομένων (Oracle, Informix, IBM) 
έχουν καλύτερη απόδοση σε τομείς όπως η ανάκτηση ενώ τα συστήματα 
που αναπτύσσονται π.χ. από την ESRI δίνουν έμφαση στην απεικόνιση 
αλλά και στην αποθήκευση. Γεγονός είναι πάντως πως η εγκατάσταση των 
συστημάτων αυτών απαιτεί αρκετά μεγάλη επένδυση από πλευράς του 
χρήστη τόσο σε χρήματα αλλά και σε χρόνο που απαιτείται για εξοικείωση. 
Εξαίρεση (τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα) αποτελεί η PostgreSQL η 
οποία διατίθεται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου και υποστηρίζεται προς το 
παρόν μόνο από UNIX. Σε έναν οργανισμό που σκέφτεται να προχωρήσει 
στην επένδυση για εγκατάσταση μιας βάσης δεδομένων, θα προτείναμε να 
προχωρήσει σε μια λύση object-relational διότι όπως εξηγήσαμε η ανάγκη 
διαχείρισης σύνθετων δεδομένων είναι πια ορατή αλλά και διότι οι λύσεις 
αυτές προσφέρουν τεράστια δυνατότητα επέκτασης και χρήσης σε 
συνδυασμό με άλλου είδους λογισμικά.
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2
________Παρουσίαση διαθέσιμων Data Models

2.1 Εισαγωγή
Για να εισαχθούν τα χωρικά δεδομένα στις βάσεις δεδομένων με σκοπό 

την αποθήκευση και την διαχείρισή τους πρέπει πρώτα να μοντελοποιηθούν. 

Να γίνουν δηλαδή κατανοητές οι έννοιες αλλά και διερευνηθούν οι σχέσεις 
που τα συνδέουν μεταξύ τους. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένα 
μοντέλα χωρικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία αλλά κυρίως από το Internet. Ο στόχος της παρουσίασης 
αυτής είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται στην 
πράξη τα μοντέλα χωρικών δεδομένων αλλά και ποια τακτική ακολουθείται 
κατά την μοντελοποίηση συγκεκριμένων προβλημάτων ανά τομέα 
ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα μας απασχόλησαν κυρίως τα industry- 
specific data models, τα μοντέλα δηλαδή που αναπτύχθηκαν για 
συγκεκριμένη βιομηχανία ή ανθρώπινη δραστηριότητα και καλούνται να 
αντιμετωπίσουν ορισμένες συγκεκριμένες ανάγκες και όχι τα generic ή τα 
μοντέλα που περιλαμβάνουν γενικότερες έννοιες.

Οι κυριότερες λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση 
είναι: industry-specific data model, spatial data model, object diagram, E-R 
diagram κ.α.

2.2 Παρουσίαση των μοντέλων
Τα μοντέλα παρουσιάζονται ανά τομέα ενδιαφέροντος. Σε κάθε 

παρουσίαση μοντέλου παρατίθεται ο τόπος από τον οποίο συλλέχθηκαν 
πληροφορίες ή είναι διαθέσιμο το κάθε μοντέλο. Στο Παράρτημα A 
συμπεριλαμβάνονται τα διαγράμματα των περισσοτέρων μοντέλων.

2.2.1 Κτηματολογικά Μοντέλα (Cadastral)

ArcGIS Land Parcels Model

Πολλοί οργανισμοί αλλά και κυβερνητικές υπηρεσίες συνεχώς λαμβάνουν 
αποφάσεις και δέχονται προκλήσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν το
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περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη κ.α. Για να διεκπεραιώσουν τέτοια 
σοβαρά ζητήματα πρέπει πάνω από όλα να υπάρχει αξιόπιστη και καλά 
οργανωμένη πληροφορία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης 
περιουσίας (γεωτεμαχίων) που ενδεχομένως εμπλέκονται σε τέτοιου είδους 
ενέργειες. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι οργανώσει και να 
περιγράφει τις πληροφορίες για κάθε γεωτεμάχιο με σκοπό να υποστηρίξει 
την λήψη αποφάσεων. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως ουσιαστικά 
πρόκειται για ένα είδος κτηματολογίου.
Το μοντέλο χωρίζει τα γεωτεμάχια σε τρεις βασικές κατηγορίες, με βάση τα 
δικαιώματα που ασκούνται σε αυτά:

• Ownership parcels. Πρόκειται για τα τμήματα γης που έχουν όρια και οι 
ιδιοκτήτες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους (π.χ. οικόπεδα εντός ενός 
οικισμού), και ασκούνται σε αυτά δικαιώματα κυριότητας. Τα γεωτεμάχια 
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν δύο βασικές ιδιότητες:

/. Δεν επικαλύπτονται
μ. Δεν δημιουργούν κενά μεταξύ τους.

Τα δικαιώματα κυριότητας επί των ακινήτων αυτών μεταβιβάζονται και 
κληρονομούνται. •

• Encumbrances. Πρόκειται για τις “δουλείες”. Η δουλεία είναι ένα 
δικαίωμα που ασκεί κάποιος σε ένα γειτονικό ακίνητο. Παράδειγμα ένα 

ακίνητο που δεν έχει πρόσβαση στο δρόμο, μπορεί να “δουλεύσει” μια 
ζώνη ενός γειτονικού ακινήτου που έχει πρόσβαση στον δρόμο, ώστε να 
εξυπηρετείται. Υπάρχουν πολλών ειδών δουλείες. Οι δουλείες είναι 
δικαιώματα που δεν μεταβιβάζονται εφόσον συσταθούν, αλλά αυτός που
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τις ασκεί δεν έχει δικαίωμα να ματαιώσει πράξεις που γίνονται επί του 
δουλεύοντος ακινήτου (π.χ. αγοραπωλησία).

• Separated Rights. Τα δικαιώματα αυτά δεν σχετίζονται άμεσα με τα 

δικαιώματα κυριότητας που ασκούνται σε γεωτεμάχια στην επιφάνεια της 
γης, αλλά αφορούν χρήσεις του υπεδάφους ή του αέρα (π.χ. δικαίωμα 
μεταλλειοκτησίας).

Κύριες θεματικές ενότητες του μοντέλου είναι:

• Parcel Related Uses. Οι έννοιες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την 
ενότητα δεν αποτελούν τμήμα του συγκεκριμένου μοντέλου, αλλά παρόλα 
αυτά πρόκειται για σημαντικές έννοιες που συνδέονται με αυτό.

• Restriction, Regulated Use: Πρόκειται για περιοχές που υπόκεινται σε 
ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήσης τους.

• Site Address. Πρόκειται για σημεία που αντιπροσωπεύουν ένα 
πολύγωνο, φανερώνουν δηλαδή την τοποθεσία του. Χρησιμεύουν για τον 
σχηματισμό μιας γρήγορη εικόνας μιας συγκεκριμένης περιοχής.

• Administrative Areas. Πρόκειται για τις διάφορες διοικητικές 
υποδιαιρέσεις που εμφανίζονται σε μια υπό κτηματογράφηση περιοχή. Οι 
έννοιες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα δεν αποτελούν 
τμήμα του συγκεκριμένου μοντέλου, αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για 
σημαντικές έννοιες που συνδέονται με αυτό. Οι διάφορες περιπτώσεις 
των διοικητικών ορίων αναλύονται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.

• Tax Parcels. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες φορολογούνται με ενιαίο 
τρόπο. Η κλάση Tax Parcel είναι feature και περιέχει τις παραπάνω
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περιοχές. Σημειώνεται ότι μια ιδιοκτησία μπορεί να ανήκει σε δύο ή 
παραπάνω tax parcel. Η κλάση tax roll είναι object και ουσιαστικά 
πρόκειται για το φορολογικό αρχείο που αντιστοιχεί σε κάθε tax parcel.

• Parcels. Περιέχει όλα τα δικαιώματα επί ενός γεωτεμαχίου όπως αυτά 
αναλύθηκαν στην αρχή της παραγράφου. Η συγκεκριμένη θεματική 
ενότητα (η οποία απεικονίζεται παρακάτω) περιέχει και μη χωρικές 
κλάσεις όπως η Parcel Reference, που περιέχει τους τίτλους ιδιοκτησίας 
ενός γεωτεμαχίου, και η Owner που περιέχει τους ιδιοκτήτες. Από το 
παρακάτω σχήμα προκύπτει ότι ένας τίτλος μπορεί να περιέχει 
πληροφορίες για περισσότερα του ενός δικαιώματα. Όμοια ένα φυσικό 
πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης σε περισσότερα του ενός 
γεωτεμάχια και το αντίστροφο. Με τον όρο vertical parcel εννοείται η 
οροφοκτησία εντός ενός γεωτεμαχίου. •

• Corners and Boundaries. Στην θεματική αυτή ενότητα περιέχονται τα 
στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό της γεωμετρίας 
ενός γεωτεμαχίου.

• Comer. Πρόκειται για τα “ορόσημα” κάθε ιδιοκτησίας. Είναι σημεία τα 
οποία ορίζονται από συγκεκριμένο κρατικό φορέα και αν τα ενώσει κανείς 
με ευθείες γραμμές θα σχηματίσει την ιδιοκτησία του.

• Monument. Είναι η φυσική υπόσταση των παραπάνω ορόσημων στο 
έδαφος.

• Comer Coordinate. Είναι το ζεύγος των συντεταγμένων που έχει κάθε 

corner. Σημειώνεται ότι κάθε corner μπορεί να σημανθεί στο έδαφος με 

περισσότερα του ενός Monument (ανάλογα ποιος και για ποιο σκοπό το 
υλοποιεί) ενώ κάθε Monument μπορεί να έχει περισσότερα του ενός 

ζεύγη συντεταγμένων (ανάλογα ποιος και με ποια ακρίβεια το 
υπολογίζει), όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
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• Boundary: Πρόκειται για τα όρια των ιδιοκτησιών, τα οποία 

αναπαριστώνται με γραμμές. Τα όρια ορίζονται με βάση τα ορόσημα 
(comers).

• Survey Framework. Σε αυτή την θεματική ενότητα περιέχονται χωρικές 
κλάσεις που αντιπροσωπεύουν τμήματα γης τα οποία χωρίζονται με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο από έναν συγκεκριμένο φορέα την ίδια χρονική 
στιγμή (μπορούμε να ισχυριστούμε πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην 
Ελλάδα με τις διανομές του Υπ. Γεωργίας). Θεωρητικά θα έπρεπε η 
κλάση simultaneous conveyance και ownership parcel να μην 
παρουσιάζουν επικάλυψη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει διότι με το πέρασμα 
του χρόνου τα όρια των γεωτεμαχίων μεταβάλλονται με αποτέλεσμα να 
μην τηρούνται τελικά τα όρια της αρχικής “διανομής".
Οι κλάσεις PLSSTownship περιγράφουν επίσης τμήματα γης. Πρόκειται 
ουσιαστικά για μια διανομή η οποία έγινε το 1870 και ονομάζεται Public 
Land Survey System και αποτελείται από γραμμές και τους βασικούς 
μεσημβρινούς και δημιουργεί ορθογώνια γεωτεμάχια. Η διανομή αυτή 
ακολουθείται ακόμη και σήμερα σε 32 πολιτείες.

Επίσης το μοντέλο προβλέπει και τη διατήρηση αρχείου τόσο για την 
διαδοχή των δικαιωμάτων επί συγκεκριμένων γεωτεμαχίων όσο και για τις 
μεταβολές στο σχήμα των γεωτεμαχίων με το πέρασμα των χρόνων.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www. esri. com/software/ancgisdatamodels/index. him! 
υπάρχει διαθέσιμο το μοντέλο.

National Cadastral Data Model (ICSM)

Πρόκειται για ένα μοντέλο που αναπτύσσεται στην Αυστραλία από την 
Intergovernmental Committee for Surveying and Mapping (ICSM). Για την 

δημιουργία του μοντέλου έχει συσταθεί το Cadastral Working Group. Οι 
κύριοι στόχοι της ομάδος αυτής είναι:
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• Να δημιουργηθεί ένα μοντέλο για το Κτηματολόγιο της Αυστραλίας

• Να δημιουργηθεί ένα λεξικό με όρους κτηματολογίου (cadastral data 
dictionary)

Το μοντέλο αναπτύχθηκε από την αρχή, χωρίς δηλαδή να στηρίζεται σε 
κάποιο generic μοντέλο. Συγκεκριμένα ο φορέας ανάπτυξης του μοντέλου 
είχε ζητήσει από τους αντίστοιχους φορείς των διαφόρων περιοχών της 
Αυστραλίας (π.χ. Ν. Ζηλανδία, Κουίνσλαντ, Βικτώρια κ.α.) να ετοιμάσουν 
ένα E-R Diagram που να αφορά στην κτηματολογική πληροφορία κάθε 
περιοχής. Ο στόχος ήταν αφού συγκεντρωθούν τα παραπάνω διαγράμματα, 
να δημιουργηθεί ένα generic μοντέλο ου θα κάλυπτε τις ανάγκες κάθε 
περιοχής και θα ήταν η βάση τελικά για την δημιουργία του τελικού 
μοντέλου. Για την ανάπτυξη του μοντέλου η ICSM έλαβε υπόψη και ένα 
παρόμοιο μοντέλο που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ το 1996 από την FGDC 
(www.fqdc.gov)·
Οι οντότητες που εμφανίζονται στο E-R Diagram ομαδοποιούνται σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

Group Entities

Administration ADMINAREA, TITLE, PLAN

Property PROPERTY, ADDRESS

Legal areas of land PARCEL, RESERVE, ROAD, EASEMENT

Spatial entities
POLYGON, BOUNDARY SEGMENT, 
INTERMEDIATE POINT, BOUNDARY POINT

Survey entities SURVEY LINE, SURVEY POINT, ANGLE

Το μοντέλο καθώς και το λεξικό βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση httpj/anzlic. org.au/icsm/cadastral/ncdm 11. him ενώ ένα E-R 
διάγραμμα του μοντέλου βρίσκεται διαθέσιμο στο Παράρτημα Α.

US Cadastral Data Content Standard

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο 
ουσιαστικά αποτελεί standard, για το πρόγραμμα National Spatial Data 
Infrastructure. To μοντέλο δημιουργήθηκε από το Federal Geographic Data 
Committee (FGDC) to 1996. Ο στόχος της επιτροπής για την δημιουργία 
του παραπάνω μοντέλου είναι “να παραχθεί ένα πρότυπο για τον ορισμό και 

τη δομή των κτηματολογικών δεδομένων το οποίο θα διευκολύνει την κοινή 

χρήση των παραπάνω δεδομένων μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και 

ιδιωτικού τομέα αλλά θα προστατεύει και τις επενδύσεις σε κτηματολογικά
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δεδομένα των παραπάνω φορέων”. To ER διάγραμμα του μοντέλου 
βρίσκεται διαθέσιμο στο Παράρτημα Α ενώ περισσότερες πληροφορίες για 
το μοντέλο αλλά και γενικότερα για την διαδικασία ανάπτυξης προτύπων 
από την FGDC βρίσκονται στην διεύθυνση www. fade.gov/standards

Cadastral Model (Tasmanian Department Of Primary Industries, 
Water and Environment)

Η κυβέρνηση της Τασμανίας (Αυστραλία) και συγκεκριμένα το παραπάνω 
Υπουργείο υλοποιεί το πρόγραμμα LIST (Land Information System 
Tasmania). Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος έχουν αναπτυχθεί 
ορισμένα μοντέλα με στόχο τελικά τη δημιουργία της αντίστοιχης βάσης 
δεδομένων.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dpiwe. tas. gov.au/models υπάρχει 
διαθέσιμο το μοντέλο Κτηματολογίου, με πλήρη περιγραφή των οντοτήτων 
αλλά και E-R διάγραμμα, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Α. Στο μοντέλο συμπεριλαμβάνονται τόσο οντότητες που έχουν 
γεωμετρική πληροφορία (μπλε χρώμα) αλλά και οντότητες χωρίς γεωμετρική 
πληροφορία (πράσινο χρώμα). Για παράδειγμα η κτηματολογική περιοχή 
(cadastral area) αποτελείται από πολλές γραμμές (boundary segment) οι 
οποίες με την σειρά τους μπορεί να ορίζονται από σημεία (boundary point). 

Αναλυτικά οι έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο είναι:
Boundary point: Ένα σημείο για το οποίο υπάρχει καταγεγραμμένη 
συγκεκριμένη πληροφορία (Spatial: Yes)
Boundary segment: Ένα τμήμα (π.χ. ευθεία γραμμή, έλλειψη κ.α.) που 
αποτελεί μέρος των ορίων ενός κτηματολογικού πολυγώνου (Spatial: Yes). 
Cadastral Area: Ένα τμήμα της επιφάνειας που υποδηλώνει συγκεκριμένου 
είδους ενδιαφέροντος σε αυτό (Spatial: Yes)
Mapped area: Μια περιοχή που απεικονίζεται σε δημοσιευμένο χάρτη και 
αποτελείται από πολλές cadastral area (Spatial: No)
Plan: Ένα σχέδιο που εκπονείται από δημόσια αρχή και αφορά στο σύνολο 
ορισμένων cadastral areas (Spatial: No)
Plan Image Page: Μια εικόνα που περιέχεται σε ένα σχέδιο (Blob)

Plan Associate table: Συνδετική οντότητα μεταξύ cadastral area και plan. 

Title: Τίτλος ιδιοκτησίας που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή (Spatial: No) 
Property: Ιδιοκτησία, τμήμα της επιφάνειας με ενιαία ιδιοκτησία ή κατοχή 
(Spatial: No)

18

http://dpiwe._tas._gov.au/models


Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα - Ευθύμιος Τρίγκας

Land Use: Χρήση γης (Spatial: No)
Address Point: Η γεωμετρική πληροφορία για την property (Spatial: Yes). 
Community Facility: Μια τοποθεσία όπου σημαντικές διεπαφές του 
κοινωνικού συνόλου συμβαίνουν (π.χ. εκκλησία) (Spatial: No)

Hellenic Cadastre Data Model

Πρόκειται για το εννοιολογικό μοντέλο που αναπτύχθηκε για την περίπτωση 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, από τους Tryfona Ν., Kavoura Μ. και 
Hadzilacos Τ. Το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην δημοσίευση με 
τίτλο “A structured Methology for Interoperable Geographic Applications: 
The case of the Hellenic Cadastre". Στην εργασία αυτή τίθεται το θέμα τις 

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εξετάζεται η 
περίπτωση του Ελληνικού Κτηματολογίου ως παράδειγμα συστήματος που 
φιλοδοξεί να καθιερώσει standards για να εξασφαλίζεται η παραπάνω 
λειτουργία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον σχεδίασμά του εννοιολογικού 
μοντέλου. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www. cti. qr/RD3/DKE/pubs/confs/aaile98. pdf
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Legend

C attribute >
relationship

<4——►
1:1 relations hip

Γ entity 1 ____ —► M:1 relationship
1__ relations hip

M:N relationship

Figure 1: An excerpt of the conceptual design phase of the cadastral sssteni in GeoFR

To παραπάνω μοντέλο βασίζεται στο GeoER, μια επέκταση του 
γνωστού Entity Relationship, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των χωρικών δεδομένων. To GeoER περιλαμβάνει ιδιαίτερα 
σετ οντοτήτων και σχέσεων ώστε να εκφράζονται τα semantics of space, 
geographic entities’ position, entities space-varying attributes και οι spatial 
relationships. Δύο νέες δομές (constructs) προστίθενται για να εκφράσουν 
την χωρική διάσταση περίπλοκων γεωγραφικών οντοτήτων: spatial 
aggregation και spatial grouping.

Η περίπτωση του Ελληνικού Κτηματολογίου
Για την ολοκλήρωση του Ελληνικού Κτηματολογίου δεν έχει υιοθετηθεί 

κάποιο συγκεκριμένο εννοιολογικό μοντέλο. Από την Κτηματολόγιο Α.Ε. 

όμως και τον ΟΚΧΕ έχουν οριοθετηθεί κάποιες συγκεκριμένες 
προδιαγραφές για τα στοιχεία που ενδιαφέρουν και με ποιον τρόπο αυτά θα 

αποθηκεύονται ώστε να είναι δυνατόν στο τέλος να δομηθεί μια ενιαία βάση 
δεδομένων. Για κάθε στοιχείο (μπορούμε να την αναφέρουμε και ως
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οντότητα) έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για το ποια χαρακτηριστικά θα 
καταχωρούνται σε πίνακες και με τι μορφή. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα 
των προδιαγραφών αυτών παραθέτουμε την δομή του αρχείου 
αποθήκευσης των στοιχείων των φυσικών προσώπων.

Όνομα Τύπος Πλάτος Περιγραφή

PJD Character 20 Κωδικός αναγνώρισης φυσικού 
προσώπου

LNAME Character 25 Επώνυμο

FNAME Character 25 Όνομα

FJ.NAME Character 25 Επώνυμο πατρός

F_FNAME Character 25 Όνομα πατρός

MJ.NAME Character 25 Επώνυμο μητρός

M_FNAME Character 25 Όνομα μητρός

S_LNAME Character 25 Επώνυμο συζύγου

S_FNAME Character 25 Όνομα συζύγου
B_DATE Date 8 Ημερομηνία γέννησης

AFM Character 10 ΑΦΜ

ID_NUM Character 20 Αριθμός δελτίου ταυτότητας
IDJSSUER Character 20 Εκδούσα αρχή

ID_ISSUER_CD Character 2 Κωδικός εκδούσας αρχής

ID_DATE Date 8 Ημερομηνία έκδοσης
RESIDENSE Character 20 Κάτοικος/Εδρα
ST_NAME Character 20 Οδός
FR_NUM Character 4 Αριθμός από
TO_NUM Character 4 Αριθμός εώς
MUNICIPA Character 20 Δήμος/Κοινότητα
TK Character 11 Ταχ. Κώδικας
PREFECTR Character 20 Νομός
COUNTRY Character 20 Χώρα
PHONE Character 15 Τηλέφωνο
COMMENTS Character 80 Παρατηρήσεις του μελετητή
DEC_COMMENTS Character 80 Παρατηρήσεις του δηλούντα

Για όλες τις οντότητες υπάρχουν παρόμοιοι πίνακες. Ως βασική μονάδα του 

Ελληνικού Κτηματολογίου θεωρείται το γεωτεμάχιο, ο κύριος όγκος των 

πληροφοριών δηλαδή οργανώνεται γύρω από αυτό. Όταν λέμε γεωτεμάχιο,
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πέρα από τα οικόπεδα ή τα αγροτεμάχια θεωρούμε ουσιαστικά κάθε 
πολύγωνο που εμφανίζεται στα διαγράμματα (π.χ. δρόμοι, ρέματα, 
ακάλυπτες εκτάσεις κτλ). Μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί ότι η υπό 
κτηματογράφηση περιοχή αποτελείται από το άθροισμα των γεωτεμαχίων 
που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Το κάθε γεωτεμάχιο λαμβάνει έναν μοναδικό 

κωδικό αναγνώρισης, τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αναγνώρισης Εθνικού 
Κτηματολογίου). Ο κωδικός αυτός είναι δωδεκαψήφιος και προσδιορίζει 
μοναδικά κάθε γεωτεμάχιο στον Ελληνικό χώρο. Αναλυτικά

• Τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τον Νομό που βρίσκεται το 
γεωτεμάχιο

• Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την Κοινότητα

• Τα δύο επόμενα προσδιορίζουν τον “κτηματολογικό τομέα" (για τις 
αστικές περιοχές ένα σύνολο 10-15 οικ. τετραγώνων)

• Τα δύο επόμενα προσδιορίζουν το “κτηματολογικό τμήμα” (για τις 
αστικές περιοχές το οικ. τετράγωνο)

• Τα τελευταία 3 ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου 
εντός του τμήματος.

Οι πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται τα θεματικά στοιχεία των 
περισσοτέρων οντοτήτων (όπως π.χ. κτίρια, διαμερίσματα, έγγραφα, 
εμπράγματα δικαιώματα) συμπεριλαμβάνουν ως πεδίο τον ΚΑΕΚ. Ετσι 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει binary σχέση μεταξύ των 
γεωτεμαχίων και των παραπάνω οντοτήτων. Τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα αποθηκεύονται ανεξάρτητα, όπως δείξαμε παραπάνω, χωρίς να 
συσχετίζονται με τα γεωτεμάχια.

Το κάθε πολύγωνο στο Ελληνικό κτηματολόγιο σχηματίζεται από σημεία 
και γραμμές. Τα θεματικά χαρακτηριστικά των παραπάνω αποθηκεύονται σε 
ξεχωριστά αρχεία και το καθένα έχει έναν μοναδικό 13ψήφιο κωδικό στον 
οποίο εμπεριέχεται η πληροφορία του Νομού και του ΟΤΑ.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των γραμμών και των σημείων 
αποθηκεύονται σε άλλο αρχείο το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να 
περιλαμβάνει συντεταγμένες, τύπο γραμμής κ.α. Στους πίνακες αυτούς δεν 

αποθηκεύεται ο ΚΑΕΚ επομένως δεν προκύπτει άμεση σχέση μεταξύ των 
θεματικών χαρακτηριστικών των γεωτεμαχίων και της γεωμετρίας. Το κάθε 

σημείο ή γραμμή αποθηκεύεται μοναδικά για την ανάγκη κάθε μελέτης ως 

γεωμετρία. Μπορεί όμως μια γραμμή η οποία αποτελεί όριο κτιρίου και
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γεωτεμαχίου να αποθηκευτεί τόσο στο αρχείο των θεματικών 
χαρακτηριστικών των ορίων του γεωτεμαχίου όσο και στο αρχείο θεματικών 
χαρακτηριστικών των ορίων του κτιρίου.

Η συσχέτιση στην παρούσα φάση μεταξύ γεωμετρίας και θεματικής 
πληροφορίας γίνεται μέσω GIS. Δηλαδή στα Κτηματολογικά διαγράμματα 
αποθηκεύεται η γεωμετρική πληροφορία (γεωτεμάχια) και ο ΚΑΕΚ κάθε 
γεωτεμαχίου και μέσω αυτού γίνεται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων.

Μετά από έρευνα προέκυψε ότι μέχρι στιγμής κανένα πρόγραμμα δεν 
έχει φτάσει στο τέλος του ώστε να κριθεί ο τρόπος με τον οποίο 

διαχειρίζονται τα δεδομένα του κτηματολογίου αλλά και πως αυτά 
σχετίζονται μεταξύ τους. Η λύση που τελικά θα επιλεγεί μπορεί να είναι είτε 
ένα GIS είτε μια βάση δεδομένων που αποθηκεύει χωρική πληροφορία. 
Αυτό θα κριθεί από το ποιο σύστημα τελικά θα είναι ικανό να εκπληρώσει 
τους στόχους που έχουν τεθεί για την λειτουργία του κτηματολογίου.

2.2.2 Περιβαλλοντολογικά Μοντέλα (Environmental)

Environmental Regulated Facilities Data Model

Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις που γίνονται ώστε να οριοθετούνται οι χώροι των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και της φύσης. Τέτοιοι χώροι είναι οι σκουπιδότοποι, οι 
χώροι υγειονομικής ταφής, οι κλίβανοι αποτέφρωσης. Ηγέτης της 
προσπάθειας είναι η Nancy Tosta (Ross Associates) αλλά συμμετέχουν και 
άλλοι οργανισμοί.
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια δομή υψηλού επιπέδου (generic 
structure) των κλάσεων και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους που 
είναι απαραίτητες ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί ένα παρόμοιο μοντέλο. 
Κυριότερη κλάση στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι η κλάση Facility, η οποία 
είναι μια abstract class. Με τον όρο facility εννοείται ένα μέρος όπου 
συμβαίνουν πράξεις καθορισμού (regulatory activities) που αφορούν σε 
περιοχή ενδιαφέροντος ενός περιβαλλοντικού οργανισμού. Ως facility 
μπορούμε να θεωρήσουμε π.χ. ένα εργοστάσιο.
Το αναλυτικό διάγραμμα του μοντέλου βρίσκεται στο παράρτημα, ενώ το 
μοντέλο είναι διαθέσιμο από τις διευθύνσεις 
http://www. esri. com/software/ancgisdatamodels/index. html 
http://www. ross-assoc. com/FacilityGeo/FacilityGeoDB v2. pdf

ArcGis Biodiversity Data Model

Πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου για την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας (biodiversity) σε συνεργασία με την Association for 
Biodiversity Information (ABI). Η διαδικασία προβλέπει την δημιουργία ενός 
GIS μοντέλου που θα εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που η ΑΒΙ έχει 
συγκεντρώσει και κατηγοριοποιήσει.

Στη διεύθυνση http://www. esri. com/software/ancgisdatamodels/index. html 

υπάρχει διαθέσιμο το μοντέλο καθώς και αναλυτικά η επεξήγηση των 

κλάσεων. Στο Παράρτημα υπάρχει διαθέσιμο το διάγραμμα του μοντέλου.
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2.2.3 Ενεργειακά μοντέλα (Energy)

ArcGIS Petroleum Model

Η ζήτηση της βιομηχανίας του πετρελαίου οδήγησε στην ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός μοντέλου που να αφορά στην εκμετάλλευση του 
πετρελαίου. Η ζήτηση προέρχεται από χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η 
Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία. Στα πλαίσια της PPDM (www.ppc^.org) 
δημιουργήθηκε ένα Spatila WorkGroup για να ασχοληθεί με το θέμα.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www. esri. com/industries/petroleum/papers. himI

υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες εργασίες (papers) που αφορούν στην
πετρελαϊκή βιομηχανία.

Energy Utilities Data Model

H ESRI σε συνεργασία με την Electric and Gas User Community ανέπτυξε 
δύο μοντέλα για τις χρήσεις της ενέργειας. Τα δύο αυτά μοντέλα είναι πλήρη 
και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. Πληροφορίες σχετικά υπάρχουν 
στην διεύθυνση http://www. esri.com/software/arcgisdatamodels/index. him!
ArcGIS Electric Distribution Data Model
Με βάση το διάγραμμα του μοντέλου που υπάρχει διαθέσιμο στο 
Παράρτημα, μπορούμε να διακρίνουμε πως αυτό χωρίζεται σε 4 λογικές 
ομάδες:

• Overhead, Surface and Underground Structures

• Customer and Service

• Devices
• Circuit Segments

ArcGIS Gas Distribution Model
Με βάση το διάγραμμα του μοντέλου που υπάρχει επίσης διαθέσιμο στο 
Παράρτημα, μπορούμε να διακρίνουμε πως αυτό χωρίζεται σε 4 λογικές 
ομάδες:

• Gas Devices and Facilities

• Pipes and Maintenance

• Catholic Protection
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2.2.4 Δασικά μοντέλα (Forestry)
ArcGIS Forestry Data Model

Η προσπάθεια για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε από την 
ESRI Forestry Spatial Interest Group (FSIG), και πρόκειται για μια πρώτη 
προσέγγιση στη δημιουργία ενός μοντέλου για διαχείριση του δάσους 
(forestry management). Οι στόχοι που έχουν τεθεί όσον αφορά στο μοντέλο 
είναι:

• Σχεδισμός μιας geodatabase που να φορά στο forestry management

• Τεκμηρίωση της geodatabase και δημιουργία ενός data model diagram

• Υλοποίηση ενός παραδείγματος

• “Πληθήσμωση” της geodatabase και έκδοση της τελικής τεκμηρίωσης.

Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης έπρεπε να απαντηθούν τα εξής 
ερωτήματα:

• Forest management functions and decisions. Ποιες λειτουργίες και 

αποφάσεις εμπλέκονται με τη διαχείριση ενός δάσους και ποια η 
ιεραρχική σχέση μεταξύ τους;

• Forest resource geography. Ποιες είναι οι βασικές οντότητες (feature και 

object) που εμπλέκονται και ποιες οι σχέσεις μεταξύ τους;

Στη συνέχεια, κατά τον σχεδίασμά, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα conceptual 
data model ανεξάρτητο από το εργαλείο της υλοποίησης καθώς και ένα 
physical data model.
Το μοντέλο που δημιουργείται χωρίζεται ουσιαστικά σε 3 θεματικά επίπεδα:
• Growing Stock, που αφορά στη “φυσική δομή” ενός δάσους, π.χ. τι 

είδους δέντρα περιέχει ή από τι καλύπτεται η επιφάνειά του.

• Access Management, που αφορά στη διαχείριση της πρόσβασης 
(δρόμοι, μονοπάτια κ.α.)

• Stewardship, που αφορά στην υπευθυνότητα της διαχείρισης του 
δάσους σε σχέση με το φυσικό του περιβάλλον.

Τα παραπάνω φαίνονται στο διάγραμμα που είναι στο Παράρτημα, ενώ το 
μοντέλο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. html

26

http://www._esri._com/software/arcgisdatamodels/index._html


Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα - Ευθύμιος Τρίγκας

Spatial Data Model For Forest Fire History
To μοντέλο δημιουργήθηκε από το Department of Renewable Resources 
της κυβέρνησης του Yukon του Καναδά το 1998. Ο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να περιγράφει τις πυρκαγιές που συνέβησαν 
στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας από το 1946 μέχρι σήμερα. Το 
κυριότερο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι ότι τα πολύγωνα 
παρουσιάζουν επικάλυψη (overlapping) διότι μια συγκεκριμένη περιοχή 
μπορεί να υποστεί περισσότερες από μια πυρκαγιές.
Η μέθοδος που ακολουθείται στο μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για την μοντελοποίηση άλλων φαινομένων που παρουσιάζουν 
επικάλυψη, ειδικά με το πέρασμα του χρόνου.
Το μοντέλο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Arcinfo και δεν υπάρχει 
διαθέσιμο διάγραμμα.
http://www. renres gov, yk. ca/pubs/mgis/techweb/index. htmtttarcinfo

Spatial Data Model (Land DM)
To μοντέλο δημιουργήθηκε από το Ministry of Forests στον Καναδά το 1999. 
Η προσπάθεια έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός spatial data model που 
να συλλέγει πληροφορίες για όλα τα πράγματα που αφορούν στην 
Υπηρεσία, αλλά και ενός data dictionary. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 
μοντέλο είναι generic και ότι ο συγκεκριμένος φορέας θέλει να στηρίξει την 
λειτουργία του στο μοντέλο αυτό. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην 
διεύθυνση:
www. for, gov, be. ca/isb/datadmin/spatial. htm

2.2.5. Γεωλογικά μοντέλα^βοίοςγ)
Data Model for Single Geologic Maps
Πρόκειται για ένα μοντέλο που αφορά στην πληροφορία που περιέχεται σε 
γεωλογικούς χάρτες. Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τον D. Gautier και 
αποτελεί μια εφαρμογή του National Geologic Map Data Model.
To συγκεκριμένο μοντέλο (SGM) θεωρεί ότι στους γεωλογικούς χάρτες 
υπάρχουν 2 βασικά επίπεδα:

• Geology (units, contacts, faults)

• Structural Data
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Το μοντέλο χρησιμοποιεί το vector spatial data model σύμφωνα με το οποίο 
τα σημεία, οι γραμμές και τα πολύγωνα αποτελούν spatial features.
Το μοντέλο SGM δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των 
χρηστών των γεωλογικών χαρτών αλλά και για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 
format αποθήκευσης των δεδομένων σε έναν γεωλογικό χάρτη.
Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση 
www.geology. usqs gov/dm/model/Model43a.pdf

2.2.6 Υδρολογικά μοντέλα (Hydrology)

ArcGIS Hydro Data Model

To συγκεκριμένο μοντέλο περιγράφει χωρικά και χρονικά δεδομένα που 
αφορούν στα επιφανειακά ύδατα (surface water). Το μοντέλο απαντά σε 3 
βασικά θέματα:

• Hydro description, δηλαδή ποιες είναι οι κύριες πηγές νερού της 
επιφάνειας (landscape)

• Hydro Connectivity, δηλαδή πως κινείται το νερό από το ένα αντικείμενο 
στο άλλο

• Hydro Modelling, δηλαδή με ποιο χρονικό ρυθμό κινείται το νερό μεταξύ 
των παραπάνω αντικειμένων και ποια είναι η ποιότητα του νερού που 
σχετίζεται με τα αντικείμενα αυτά.
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Το υπό εξέταση μοντέλο περιλαμβάνει μόνο τις ποσότητες νερού που 
παράγονται από τη φύση και όχι τις κατασκευασμένες από τον άνθρωπο 
υποδομές για μεταφορά υδάτων. Το μοντέλο Arc Hydro περιλαμβάνει 5 
βασικά συστατικά:

• Network. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές “διόδους ” (π.χ. ποτάμια, ρέματα 

κ.α.) που ακολουθούν τα επιφανειακά ύδατα κατά την κίνησή τους και 
σκοπός του είναι να δείξει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στη 
επιφάνεια οι υδάτινοι όγκοι.

• Drainage. Περιλαμβάνει τις περιοχές όπου το νερό “διοχετεύεται” βάσει 
του ανάγλυφου που υπάρχει στην επιφάνεια.

• Channel. Περιγράφει σε τρεις διαστάσεις το σχήμα των καναλιών που 

ακολουθεί το νερό (π.χ. ποτάμια).

• Hydrography. Περιλαμβάνει το χαρτογραφικό υπόβαθρο για τους 
επιφανειακούς υδάτινους όγκους και τους συμβολίζει με σημεία, γραμμές 
και πολύγωνα.

• Time Series. Περιγράφει τον ρυθμό με τον οποίο κινείται το νερό 
ανάμεσα στα διάφορα αντικείμενα.

Hydrography 111 anti el

To μοντέλο βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. html
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Hydrographic Model (Tasmanian Department Of Primary 
Industries, Water and Environment)

Η κυβέρνηση της Τασμανίας (Αυστραλία) και συγκεκριμένα το παραπάνω 
Υπουργείο υλοποιεί το πρόγραμμα LIST (Land Information System 
Tasmania). Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος έχουν αναπτυχθεί 
ορισμένα μοντέλα με στόχο τελικά τη δημιουργία της αντίστοιχης βάσης 
δεδομένων.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dpiwe. tas. gov, au/models υπάρχει 

διαθέσιμο το Υδρογραφικό μοντέλο, με πλήρη περιγραφή των οντοτήτων 
αλλά και E-R διάγραμμα, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνεται στο 
Παράρτημα.
Όλος ο γεωγραφικός χώρος που καλύπτει το μοντέλο θα ανήκει σε μια από 
τις παρακάτω κατηγορίες:

• Land (ξηρά)

• Estuary (εκβολή)

• Sea (θάλλασα)
Όλες οι υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου παρουσιάζουν επικάλυψη με τις 
παραπάνω. Σημειώνεται ότι όλες οντότητες που συμπεριλαμβάνονται στο 
μοντέλο έχουν χωρική πληροφορία. Μερικές από τις βασικές έννοιες που 
εμφανίζονται στο μοντέλο είναι:
Waterbody: Οποιαδήποτε “μάζα” νερού βρίσκεται εντός της ξηράς (π.χ. μια 

λίμνη)
Watercourse: Μια “πορεία” από την οποία μπορεί να διέρχεται νερό. Η water 

course μπορεί να αναπαρασταθεί είτε ως επιφάνεια (watercourse 2D) είτε 
ως γραμμή (watercourse ID), (abstract class)
Land: ένα κομμάτι ξηράς το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα water body είτε σε 
ένα watercourse 2D.
Dam: Φράγμα, μια κατασκευή που διασχίζει ένα watercourse με σκοπό να 
ελέγχεται η ροή του νερού. Αναπαριστάται είτε ως σημείο, είτε ως γραμμή 
είτε ως πολύγωνο, (abstract class)
Waterfall: Καταρράκτης, αναπαρίσταται είτε ως σημείο είτε ως γραμμή, 

(abstract class)
Wetland: Περιοχή που αρδεύεται.

Flat: Περιοχή της ξηράς όπου η παλίρροια δημιουργεί αλμυρότητα.
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ArcGis Marine Data Model

To συγκεκριμένο project αποτελεί μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 
μοντέλου που θα αφορά στους ωκεανούς και στις θάλασσες γενικότερα και 
στην πορεία των πλεούμενων μέσα σε αυτές. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
httpJldusk.geo,orst.edu/dil/arcgis διαγράμματα (conceptual frameworks) τα 
οποία παρατίθενται και στο Παράρτημα. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση 
υπάρχουν επίσης papers σχετικά με το αντικείμενο.

ArcGIS Sewer/Stormwater Data Model

Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσφέρει μια πλήρη λύση GIS που αφορά 
στο δίκτυο υπονόμων, ακαθάρτων και όμβριων υδάτων. Πρόκειται για μια 
συλλογή αντικειμένων, κλάσεων και ιδιοτήτων που αφορούν στα παραπάνω 
δίκτυα. Το μοντέλο είναι πλήρης και θα κυκλοφορήσει για εμπορικούς 
σκοπούς. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. him! 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες αλλά δεν υπάρχουν sample data set 
για λόγους ασφαλείας. Στο Παράρτημα υπάρχει το πλήρες διάγραμμα.

ArcGIS International Hydrographic Organization (IHO) S-57 Data 
Model

To S-57 πρόκειται για ένα πρότυπο (transfer standard) που θεσπίστηκε από 
τον ΙΗΟ. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός θεμελιώδους (essential) μοντέλου 
για να υποστηρίξει τους χρήστες του προτύπου S-57.
Οι ενέργειες που γίνονται αποσκοπούν στην δημιουργία ενός συμβατικού 
(conventional) και ενός βελτιστοποιημένου (optimized) μοντέλου. Ο σκοπός 
του optimized data model είναι η υλοποίησή του από μία σχεσιακή βάση 
δεδομένων (RDBMS). Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση
http://www. esri. com/software/arcciisdatamodels/index. html 
ενώ στο Παράρτημα υπάρχει το διάγραμμα του μοντέλου.

2.2.7 Κυκλοφοριακά μοντέλα (Road, Transportation)

ArcGIS Transportation Data Model
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Το συγκεκριμένο μοντέλο, που έχει την ονομασία UNETRANS, 
αναπτύσσεται από ένα consorts στα πλαίσια της ESRI που αποτελείται 
από χρήστες, συμβούλους, επαγγελματικούς συνεργάτες αλλά και 
ακαδημαϊκούς. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα βασικό μοντέλο (essential 
data model) που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών στη συγκεκριμένη 

βιομηχανία. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του group είναι το οδικό και το 
σιδηροδρομικό δίκτυο, τα υπάρχοντα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. 
αεροδρόμια, ταχυδρομεία, πεζοδρόμια κ.α.) (assets) καθώς και η δυναμική 
παρουσίαση των γεγονότων (dynamic event representation).

Το μοντέλο UNETRANS αποτελείται από 7 βασικές λογικές ομάδες:

• Reference Network Package. Περιέχει το δίκτυο μεταφορών και την 

τοπολογία του.

• Assets Package. Περιέχει φυσικά αντικείμενα που υπάρχουν στο 
περιβάλλον που δεν αποτελούν τμήμα του δικτύου αλλά συνδέονται με 
αυτό (π.χ. αεροδρόμιο).

• Incidents Package. Περιέχει γεγονότα που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν από την αρχή, π.χ. ένα ατύχημα.

• Activities Package. Περιέχει αντικείμενα χωρίς φυσική όμως υπόσταση 

(ενέργειες) που δεν αποτελούν τμήμα του δικτύου, συνδέονται όμως με 
αυτό.

• Routes and Location Referencing Package. Περιέχει αντικείμενα που 

δρουν συμπληρωματικά με το δίκτυο, π.χ. στροφή, γέφυρα.

• Mobile Objects Package. Περιέχει τα αντικείμενα που μπορούν να 
κινούνται πάνω στο δίκτυο, π.χ. οχήματα.

• Relationships Package.

Το μοντέλο βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http./fwww. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. html

Modeling the spatial data requirements for Intelligent Vehicle 
Highway Systems

To πρόγραμμα IVHS αποτελεί ίσως ένα από τα πιο πολύπλοκα συστήματα 
που έχουν παραχθεί ποτέ. Τα χωρικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την 

λειτουργία του συστήματος ώστε να υποστηρίξουν real-time traffic 
management και γενικά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των οχημάτων. Η
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σχεδίαση και η υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων για το πρόγραμμα αυτό 
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση εξαιτίας της πολυπλοκότητας του 
συστήματος αλλά και της μεγάλης γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει. Το 
Oak Ridge National Laboratory είναι υπεύθυνο για οριοθετήσει τις ανάγκες 
του προγράμματος όσον αφορά στα χωρικά δεδομένα.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα E-R διάγραμμα για Real-Time Traffic 

Broadcast.

Το μοντέλο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www. odyssey, maine. edu/gisweb/spatdb/gis Iis/gi94103. html

Road Model (Tasmanian Department Of Primary Industries, 
Water and Environment)

Η κυβέρνηση της Τασμανίας (Αυστραλία) και συγκεκριμένα το παραπάνω 
Υπουργείο υλοποιεί το πρόγραμμα LIST (Land Information System 
Tasmania). Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος έχουν αναπτυχθεί 
ορισμένα μοντέλα με στόχο τελικά τη δημιουργία της αντίστοιχης βάσης 
δεδομένων.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση httpV/dpiwe. tas. gov, au/models υπάρχει 

διαθέσιμο το Κυκλοφοριακό μοντέλο, με πλήρη περιγραφή των οντοτήτων 

αλλά και E-R διάγραμμα, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνεται στο
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Παράρτημα. Στο μοντέλο συμττεριλαμβάνονται οντότητες που έχουν χωρική 
πληροφορία (μπλε χρώμα) αλλά οντότητες χωρίς χωρική πληροφορία 
(πράσινο χρώμα). Οι έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο 
αναλυτικά είναι:
Road: Μια οδός από την οποία διέρχονται οχήματα, πεζοί ή ζώα (Spatial: 

No)
Link: Ένα τμήμα του δρόμου (Road) όπου μπορεί να συσχετιστεί γραμμική 

πληροφορία. Ένας δρόμος χωρίζεται σε πολλά Links (ευθύγραμμα τμήματα) 
(Spatial: No).
Road Barrier: Ένα υποθετικό ή πιθανό εμπόδιο στην ροή της κυκλοφορίας. 
Carriageway: Ένα τμήμα (section) του δρόμου που περιέχεται σε ένα Link 
και δεν διακόπτεται η κυκλοφορία του από φυσικά εμπόδια (δρόμος ταχείας 
κυκλοφορίας) (Spatial: Yes).
Road Node: Ένα σημείο του δρόμου το οποίο είναι άκρο ενός road segment. 
(Spatial: Yes).
Road segment: Ένα τμήμα του δρόμου (road portion) που αρχίζει και 
τελειώνει σε ένα road node. (Spatial: Yes).
Route: Μια ακολουθία από road segments (Spatial: No).
Road Accident site: Τοποθεσίες όπου έχουν συμβεί συγκεκριμένου είδους 
ατυχήματα (Spatial: Yes).
Tunnel: Γαλαρία (Spatial: No).

Tunnel segment: Ένα road segment που αντιπροσωπεύει ολόκληρο ή 
τμήμα ενός τούνελ (Spatial: No).
Illegal turns: Στροφές που απαγορεύεται να γίνουν σε ένα σημείο του 
δρόμου από οχήματα.
Bridge: Μια κατασκευή που εγείρεται πάνω από ένα εμπόδιο ώστε να μη 
διακόπτεται η κυκλοφορία (Spatial: No).
Built area: Μια περιοχή της οποίας το 50% και άνω είναι ανοικοδομημένο 
(Spatial: Yes).

2.2.8 Διάφορα μοντέλα 
ArcGIS Basemap Data Model

Με τον όρο basemap εννοούμε το χαρτογραφικό υπόβαθρο που 

υπάρχει σε κάθε GIS project. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σετ από

34



Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα - Ευθύμιος Τρίγκας

χαρτογραφικά επίπεδα (map layers) που είναι οργανωμένα σε μια λογική 
σειρά για μια συγκεκριμένη κλίμακα χάρτη. Είναι γεγονός πως δεν έχει 
αναπτυχθεί ιδιαίτερος σχεδιασμός (database design) για την χρήση του 
χαρτογραφικού υποβάθρου. Συνήθως χρησιμοποιείται ότι στοιχείο υπάρχει 
διαθέσιμο “as-is” με σκοπό απλώς να δώσει μια χαρτογραφική διάσταση στα 
δεδομένα που παρουσιάζονται μέσω του GIS.

Παρόλα αυτά, για οργανισμούς που ξεκινάνε τώρα την ενασχόληση με 
τα GIS, το να δημιουργηθεί εξ’αρχής ένα καλό χαρτογραφικά υπόβαθρο 
είναι μια δύσκολη αλλά και πολύ σημαντική υπόθεση. Σκοπός του μοντέλου 
είναι απλοποιήσει την συγκεκριμένη διαδικασία και να δώσει μια 
καθοδήγηση στο πώς να δημιουργηθεί ένα απλό αλλά κατάλληλο για πολλές 
χρήσεις χαρτογραφικά υπόβαθρο.

Το πιο σημαντικό σημείο στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι το να 
κατανοήσουν οι οργανισμοί την σπουδαιότητα του χαρτογραφικού 
υποβάθρου αλλά και τις έννοιες που περικλείει για τους εξής λόγους:

• Απλοποιείται η συνολική διαδικασία της μοντελοποίησης,

• Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα δωρεάν 
στην αγορά,

• Οριοθετούνται οι ανάγκες και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων οργανισμών στο θέμα αυτό.

Τα κυριότερα θεματικά επίπεδα του μοντέλου είναι:

• Government Areas

• Natural Boundaries

• Administrative Areas

• Cartographic Basemap
• Engineering Basemap

• Cadastral

• Survey Control

Παρακάτω παρατίθεται Η πρόταση του National Spatial Data
Infrastructure (NSDI, www.fqdc.gov) για τα χαρτογραφικά επίπεδα που
μπορεί να υπάρχουν σε ένα GIS project.
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Framework Data Themes

Cadastral
/ \

Governmental Units
7 7

Hydrography
/ \

Transportation
/ \

Elevation
/ \

Orthoimagery
/ \

Geodetic Control

Το μοντέλο βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. html 

Στο Παράρτημα βρίσκεται το διάγραμμα του Basemap data model και το 
FGDC Framework Design Example.

ArcGIS Telecommunications Data Model

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μοντέλου τηλεπικοινωνιών άρχισε 
στις αρχές του 2001 από την ESRI. Το εγχείρημα βρίσκεται στο στάδιο της 
οριοθέτησης των στόχων αλλά και των ατόμων που θα συμμετέχουν. Ένας 
βασικός στόχος πάντως είναι να συμπεριληφθούν τόσο οι ασύρματες όσο 
και οι ενσύρματες επικοινωνίες.
Σύμφωνα πάντως με το διάγραμμα που είναι διαθέσιμο, τρεις βασικές 
θεματικές ενότητες του μοντέλου είναι:
• Spans and Structures

• Cables and Splices

• Support Structures
To μοντέλο βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www. esri. com/softwa re/arcpisda ta models/index, html

Draft National Topographic Data Model (ICSM)

Η προσπάθεια αυτή έχει σαν στόχο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο το οποίο
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ουσιαστικά θα ορίζει την τοπογραφική πληροφορία που είναι διαθέσιμη σε 
εθνικό επίπεδο. To notation που ακολουθείται στο διαθέσιμο διάγραμμα 
είναι ένα μίγμα E-R και object-oriented. Η πιο σημαντική κλάση είναι η 
Spatial_Feature διότι όλα τα υπόλοιπα features υπολογίζονται από αυτήν. Η 

πιο σημαντική ιδιότητα είναι το feature_type διότι αντιστοιχεί την οντότητα με 
το αντίστοιχο λήμμα στο National Topographic Data Dictionary. To μοντέλο 
βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.anzlic.org.au/icsm/topo/index.html

Geocoded National Address Data Model (ICSM)

Στα πλαίσια της ICSM έχει συσταθεί η Street Address Working Group με 
στόχο να κατασκευάσει ένα μοντέλο που αφορά στον τρόπο 
διευθυνσιοδότησης στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στις χώρες αυτές 
υπάρχουν κάποια standard σχετικά με τον τρόπο που δίδονται οι 
διευθύνσεις, αλλά κανένα από αυτά δεν υποστηρίζει την διαδικασία του 
geocoding,γι αυτό και προέκυψε η ανάγκη για την κατασκευή αυτού του 
μοντέλου.

Στο σχήμα φαίνεται η πρόταση του φορέα υλοποίησης του μοντέλου. Το 
σχήμα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.anzlic.orci.au/icsm/street/data model.pdf
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Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι το μοντέλο είναι μη-χωρικό (aspatial) και 
ότι έχει ως κύριο σημείο του την “διεύθυνση”. Οι σχέσεις μεταξύ της 
“διεύθυνσης" και του “γεωτεμαχίου” καθώς και της “ιδιοκτησίας” μπορούν 
εκφραστούν χωρικά αλλά το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 
εκφράσει τις σχέσεις αυτές και με μη χωρικό τρόπο.

ArcGIS Defense/Intel Data Model

H ESRI έχει αναλάβει την δημιουργία ενός μοντέλου για αμυντικούς 
σκοπούς. Η προσπάθεια βρίσκεται σε πολύ πρώιμα στάδια. Η δημιουργία 
ενός conceptual data model βασίζεται στις θεματικές ομάδες που υπάρχουν 
στο αντίστοιχο conceptual data model της NIMA’s United States Imagery 
and Geospatial Information Sen/ices (USIGS) και παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση http://164.214 2.59/sar>di/datamodel. Αυτές είναι:

• Metadata

• Imagery

• Air Transportation

• Ground Transportation

• Water transportation

• Water Features

• Cultural Features

• Physiography

Κατά τη δημιουργία ενός μοντέλου που να αφορά στην Άμυνα, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των Στρατιωτικών Βάσεων (Military Base 
Facilities Management Applications) και των Στρατιωτικών Αποστολών 
(Warfighter Mission Applications).
To μοντέλο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www. esri. com/software/arcgisdatamodels/index. him!

Στο Παράρτημα υπάρχει διάγραμμα με τις βασικές θεματικές ενότητες που 
προτείνουν διάφοροι αμυντικοί φορείς των ΗΠΑ για την δημιουργία του 
μοντέλου.
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3
Παρουσίαση μοντέλων διοικητικών ορίων 

ArcGIS Administrative Boundaries Data Model
(Draft) - SABE

3.1 Επιλογή τομέα ενδιαφέροντος
Ο τομέας ενδιαφέροντος τον οποία επιλέξαμε να μοντελοποιήσουμε 

είναι όπως ήδη αναφέραμε τα διοικητικά όρια και κατ’ επέκταση φυσικά τις 
διοικητικές μονάδες (περιοχές) που αυτά ορίζουν. Ως γεωγραφική περιοχή 

επιλέγουμε την Ελλάδα. Η παραπάνω επιλογή του συγκεκριμένου τομέα 
ενδιαφέροντος έγινε για τους εξής λόγους:
• Δεν υπάρχει ανάλογη προσπάθεια στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Παρόλο 

που πρόκειται για έννοιες γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες 
σχεδόν από όλους καθημερινά, δεν έχει γίνει ακόμη προσπάθεια να 
μοντελοποιηθούν. Οι μόνες προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς 
αφορούν στην γεωγραφική απεικόνιση διοικητικών ορίων σε τοπικό 
επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο νομού ή ΟΤΑ) στα πλαίσια κυρίως μελετών 
GIS, οι οποίες βέβαια κατά κανόνα στηρίζονται σε εμπειρική γνώση.

• Υπάρχουν προκλήσεις στην μοντελοποίηση. Μια πρόκληση είναι εκτός 

από το να συγκεντρωθούν οι έννοιες που εμπλέκονται με την δημόσια 
διοίκηση σήμερα, είναι να τεκμηριωθούν και να οριστούν μοναδικά με 
βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης πρόκληση αποτελεί η διερεύνηση 
των χωρικών σχέσεων μεταξύ των παραπάνω περιοχών και πως αυτές 
τεκμηριώνονται. Επίσης υπάρχουν ζητήματα όπως π.χ. πως 
αντιμετωπίζεται το θέμα της αποθήκευσης ενός ορίου που είναι όριο 
ταυτόχρονα δύο διαφορετικών διοικητικών περιοχών.

• Ενα μοντέλο που συγκεντρώνει όλα τα είδη διοικητικών ορίων αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Εάν όλο το διοικητικό σύστημα σήμερα 
υπάρχει συγκεντρωμένο και τεκμηριωμένο τότε είναι πιο εύκολο για 
εκείνους που παράγουν δημόσια διοίκηση να εντοπίσουν αδυναμίες και 
να προτείνουν λύσεις. Επίσης με τον τρόπο αυτό υπάρχουν 
συγκεντρωμένες όλες οι κρατικές δομές και πως αυτές συγκεκριμένα 
δραστηριοποιούνται σε όλη την Επικράτεια στην διάθεση του κάθε 

ενδιαφερομένου, ο οποίος π.χ. μπορεί να είναι ένας οργανισμός του
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εξωτερικού. Ετσι τα τελικά εξαγόμενα ενός τέτοιου μοντέλου θα ήταν τα 

εξής:
• Είτε ένα πρότυπο (standard) για τον τομέα των διοικητικών ορίων που 

θα ήταν αποδεκτό από όλους τους φορείς δημόσιας διοίκησης,

• Είτε ένα δείγμα (template) το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για 
περαιτέρω εργασία στον ίδιο τομέα (π.χ. η ανάπτυξη ενός GIS στα 

πλαίσια ενός νομού)
Τα δύο παραπάνω στοιχεία είναι εκείνα που τελικά καθορίζουν την 
δημιουργία συστημάτων που έχουν μεταξύ τους “διαλειτουργικότητα” 
(interoperability). Πρόκειται δηλαδή για συστήματα που ενώ αναπτύσσονται 
από διαφορετικούς φορείς, έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται. Η 
ιδιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για τα πληροφοριακά συστήματα και 
είναι το κύριο ζητούμενο από τα συστήματα που αναπτύσσονται σήμερα.

Με σκοπό λοιπόν την ανάπτυξη ενός μοντέλου διοικητικών ορίων για την 
Ελλάδα, στις παρακάτω παραγράφους αναλύουμε δύο μοντέλα που 
υπάρχουν διαθέσιμα και αφορούν στην συγκεκριμένη περιοχή 
ενδιαφέροντος. Το πρώτο αφορά στις ΗΠΑ και το δεύτερο στην Ευρώπη.

3.2 ArcGIS Administrative Boundaries Data Model (Draft) - 
Εισαγωγή

To συγκεκριμένο μοντέλο που αφορά στα διοικητικά όρια και τις 
διαιρέσεις τους βρίσκεται υπό ανάπτυξη από την ESRI. Δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα την περίοδο αυτή και σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
μοντέλο είναι η ανάπτυξη του μοντέλου που αφορά στα γεωτεμάχια (ArcGIS 
Parcel Model) καθώς και η ανάπτυξη ενός μοντέλου με τη συνεργασία του 
US Census Bureau (Στατιστική Υπηρεσία) για τις ανάγκες του γραφείου.
Το μοντέλο που εξετάζουμε περιέχει ένα σύνολο πολυγώνων που συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως διοικητικά όρια, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Υπάρχουν βέβαια πολλών ειδών διοικητικά όρια σε τοπικό επίπεδο, σε 
επίπεδο πολιτείας αλλά και εθνικό επίπεδο αλλά και πολλές εφαρμογές GIS 
που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όρια. Σύμφωνα λοιπόν με την ESRI “το 

συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει ένα σκελετό κλάσεων (classes) και 
γνωρισμάτων (attributes) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
ενός κατανοητού μοντέλου διοικητικών ορίων”.
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3.2.1 Περιγραφή του μοντέλου

3.2.1.1 Περιεχόμενα, Σκοπός και Χρήση

Σχεδόν κάθε επιχείρηση και οργανισμός χρησιμοποιεί κάποια είδη 
διοικητικών ορίων. Ο σκοπός των δημιουργών του μοντέλου αυτού είναι να 
αποφεύγεται κατά το δυνατό η ανάπτυξη διαφόρων παραπλήσιων μοντέλων 
που αφορούν στο ίδιο αντικείμενο. Το μοντέλο απευθύνεται σε ομάδες 
έργου που ασχολούνται με τις διάφορες διοικητικές υποδιαιρέσεις είτε ως 
παραγωγοί είτε ως καταναλωτές σχετικών data sets. Οι εμπλεκόμενοι 
μπορεί να είναι σχεδιαστές ή διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές ή 
προγραμματιστές.

Το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα εργασίας στο συγκεκριμένο μοντέλο 
περιγράφεται από τους εμπνευστές του ως "μια πρώτη προσπάθεια να 
οργανωθεί το εννοιολογικό μοντέλο και να δημιουργηθεί ένα δείγμα 
υλοποίησης (sample implementation project) για ανάλυση αλλά και 
χρησιμοποίηση σε διάφορα σχετικά έργα”.

Κατά την ανάπτυξη ενός παρόμοιου μοντέλου δύο κύρια θέματα που 
χρήζουν ανάλυσης είναι:
εάν τα πολύγωνα κάθε κλάσης μπορούν να επικαλύπτονται και
εάν τα πολύγωνα κάθε κλάσης σχηματίζουν μια ενιαία συνεχόμενη
επιφάνεια χωρίς κενά διαστήματα.

Στο διάγραμμα που περιγράφει το μοντέλο, το οποίο έχει αναπτυχθεί με 
τη χρήση της UML, οι κλάσεις που συμμετέχουν είναι είτε feature είτε object. 
Όταν μία κλάση είναι object τότε αντιπροσωπεύει μία έννοια του 
πραγματικού κόσμου όπως π.χ. τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου. Δηλαδή 
πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο στο ArcGIS δεν έχει γεωγραφική 
υπόσταση και αποθηκεύεται ως μια γραμμή σε ένα πίνακα μιας σχεσιακής 
Βάσης Δεδομένων. Αντίθετα όταν μία κλάση είναι feature τότε έχει 
γεωμετρική υπόσταση. Δηλαδή σε μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων 
περιγράφεται όπως ένα object με την προσθήκη μιας στήλης που περιέχει 
τη γεωμετρία (π.χ. σχήμα). Παράδειγμα ενός object είναι ένα γεωτεμάχιο το 

οποίο εκτός από τα περιγραφικά χαρακτηριστικά έχει και συγκεκριμένη 
γεωμετρία η οποία είναι απαραίτητη για αν οριστεί πλήρως.
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3.2.1.2 Διαδικασία

Το πρώτο βήμα κατά την ανάπτυξη του εννοιολογικού μοντέλου είναι η 
δημιουργία διαγραμμάτων ανάλυσης (analysis diagram) σαν αυτά που θα 
παρουσιαστούν στην συνέχεια. Τα διαγράμματα αυτά περιέχουν τις βασικές 
κλάσεις του ArcGIS (feature,object) και ένα σύνολο από αντικείμενα του 
πραγματικού κόσμου που πρόκειται να μοντελοποιηθούν. Η ανάλυση 

ξεκινάει με μια προσέγγιση top-down, όπου οι κλάσεις χωρίζονται σε 
θεματικά επίπεδα (thematic layers).

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των θεματικών επιπέδων είναι ότι 
μοιράζονται κοινές ιδιότητες αλλά αποτελούν και “λογικές" ομάδες κλάσεων. 
Για παράδειγμα, όλα τα απογραφικά αντικείμενα (census features) 
ομαδοποιούνται μαζί διότι αποτελούν μέρος ενός συνδεδεμένου συνόλου 
data elements.

Μετά την βασική ομαδοποίηση των αντικειμένων, αρχίζει η αναζήτηση 
πιο συγκεκριμένων κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των αντικειμένων. Κατά 
το στάδιο αυτό κάποιες κλάσεις ενοποιήθηκαν και κάποιες νέες 
δημιουργήθηκαν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το σύνολο των κλάσεων, μια 
αρχική περιγραφή των ιδιοτήτων τους αλλά και οι βασικές σχέσεις που τις 
συνδέουν. Μια τεχνική, τέλος, που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο 
μοντέλο, είναι η “συγχώνευση” (lumping) των κλάσεων. Η προσπάθεια 
δηλαδή για την δημιουργία όσο το δυνατόν λιγότερων κλάσεων, όπου 
βέβαια αυτό είναι δυνατόν, με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίδοση του 
μοντέλου κατά την φάση της υλοποίησης.

Θεματικές ενότητες

Οι κλάσεις που υπάρχουν στο μοντέλο χωρίζονται σε 4 λογικές ομάδες:
• Διοικητικά όρια (Administrative Boundaries)

• Στατιστικές, απογραφικές επιφάνειες (Census and Statistical 
Boundaries)

• Ορόσημα και ονόματα (Landmarks and Place Names)

• Νομικά όρια (Legal Boundaries)

Administrative Boundaries
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Administrative Boundaries

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οντότητες όπως Αστυνομικό 
τμήμα, Πυροσβεστικός σταθμός κ.α. Δηλαδή πρόκειται για επιφάνειες που 
εξυπηρετούνται από υπηρεσίες κοινής ωφέλειες ή άλλες υπηρεσίες και 
έχουν τοπικό ενδιαφέρον, βρίσκονται δηλαδή στην περιοχή ευθύνης της 
τοπικής διοίκησης.

Περιέχονται επίσης όλων των ειδών οι περιοχές που εξυπηρετούνται από 
κρατικές υπηρεσίες ή από διάφορες επιχειρήσεις και συγκεντρώνουν 
διάφορα κοινά χαρακτηριστικά (business and service territories). Όλες οι 
κλάσεις περιέχουν γεωμετρική πληροφορία και είναι πολύγωνα. Οι κλάσεις 
αναλυτικά είναι:

• Service Territory, πρόκειται για περιοχή ευθύνης δημοσίων υπηρεσιών 
γενικά

• Police Beat, πρόκειται για την περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού 
τμήματος

• Fire District, περιοχή ευθύνης του Πυροσβεστικού τμήματος

• Ambulance Zone, περιοχή ευθύνης ασθενοφόρων

• Operating Area, λειτουργική περιοχή, περιοχή εντός της οποίας 
λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη λειτουργία.

Η ιδιότητα parentld που έχουν όλες οι παραπάνω κλάση αναφέρεται στον 
κωδικό της ευρύτερης ομοειδούς επιφάνειας που ανήκει το κάθε πολύγωνο. 
Η κλάση Operating Area είναι abstract class από την οποία κληρονομούν 
χαρακτηριστικά οι παρακάτω κλάσεις:

• CapitallmprovementProject

• EngineeringDistrict

• InspectionArea, περιοχή επιθεώρησης

• MaintenanceArea, περιοχή συντήρησης

• MeterReadingArea
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• PermitArea

Census and Statistical Boundaries

Οι κλάσεις εδώ αναφέρονται σε περιοχές με στατιστικό ενδιαφέρον. 
Πρόκειται δηλαδή για επιφάνειες για τις οποίες συγκεντρώνονται διάφορα 
στατιστικά στοιχεία και αποτελούν “απογραφικές μονάδες”. Οι κλάσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή είναι:

• CensusBIocks

• CensusBIockGroups

• CensusCountyDivision

• CensusDesignatedPlace

• CensusTract, κύρια απογραφική έκταση

• EconomicSensusPlace

Εκτός από τα παραπάνω πολύγωνα, μία ακόμη ομάδα κλάσεων 
(πολυγώνων) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς σκοπούς 
είναι:

• MetropolitanStatisticalAreas

• Neighborhoods, γειτονιά

• PostalCodes, ταχυδρομικός κώδικας

• TrafficAnalysisZones

• UrbanizedAreas
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Landmarks and Place Names
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Η ιδιαιτερότητα της ομάδας αυτής είναι ότι συμπεριλαμβάνει κλάσεις που 
δεν αποτελούν πολύγωνα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες 
του μοντέλου. Οι κλάσεις που περιέχονται στην συγκεκριμένη θεματική 
ενότητα αντιπροσωπεύουν σημαντικές γεωγραφικές τοποθεσίες που είναι 
απαραίτητες σε ένα μοντέλο διοικητικών ορίων ή σε ένα χάρτη. 
Παραδείγματα οντοτήτων είναι διάφορα ορόσημα (π.χ. η θέση ενός 
σημαντικού κτιρίου) αλλά και ετερογενή γραμμικά χαρακτηριστικά όπως 
δρόμος, σιδηρόδρομος, γραμμή μεταφοράς κ.α.
Αναλυτικά οι κλάσεις που συμπεριλαμβάνονται είναι:
• Landmark, ορόσημο γενικά.
Από την κλάση Landmark κληρονομούν οι κλάσεις Landmark Polygon, 
Landmark Point και Key Geographic Location.

• Linear feature, γραμμικό χαρακτηριστικό.
Από την κλάση Linear feature κληρονομούν οι κλάσεις Road, Railroad, 
Miscellaneous Transportation (ετερογενής κυκλοφορία, άλλου είδους 
κυκλοφοριακό δίκτυο) και Hydrography.

Legal Boundaries

Legal Boundaries
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Στην ομάδα Legal Boundaries περιέχονται πολύγωνα που 
αντιπροσωπεύουν επιφάνειες που καθορίζονται με νομικό τρόπο δηλ. με 
βάσει νομοθετημάτων όπως πόλεις, περιφέρειες, πολιτείες, εκλογικές 
περιφέρειες κ.α. Στην θεματική ενότητα αυτή ανήκει η βασική διοικητική 
διαίρεση των ΗΠΑ. Όλες οι κλάσεις είναι πολύγωνα. Αναλυτικά στην 
ενότητα αυτή ανήκουν οι κλάσεις:

• County, κομητεία, επαρχία

• State or Province, πολιτεία ή περιοχή επιρροής

• School District, σχολική διεύθυνση

• Legislative District, περιοχή δικαιοδοσίας του νομοθετικού σώματος. Οι 
τύποι των νομοθετικών σωμάτων που υπάρχουν στις ΗΠΑ είναι οι εξής: 
Congressional, State Upper House, State Lower House.

• Voting District, εκλογική περιφέρεια

• Civil Division, αστική υποδιαίρεση, δημοτικό διαμέρισμα. Αποτελεί 
abstract class από την οποία κληρονομεί η κλάση Minor Civil Division.

• Incorporated Place, ενσωματωμένη περιοχή, περιοχή με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον

• City, μητρόπολη. Αποτελεί abstract class από την οποία κληρονομεί η 
κλάση Consolidated City, ενσωματωμένη πόλη, υποδιαίρεση της 
μητρόπολης.

Όπως αναφέραμε, τα παραπάνω διαγράμματα αποτελούν το πρώτο στάδιο 
της ανάλυσης στο οποίο δεν προκύπτουν άμεσες σχέσεις μεταξύ των 
κλάσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα στο οποίο φαίνονται 
ορισμένες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ κλάσεων που ανήκουν στις θεματικές 
ενότητες Legal Boundaries και Census Boundaries.

Census Boundary Hierarchy
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Όπως βλέπουμε στο Κράτος (Nation) ανήκουν πολλές Πολιτείες (State or 
Province) στις οποίες ανήκουν πολλές κομητείες ή δήμοι (County or 
Municipality). Σε κάθε Κομητεία ανήκουν πολλές απογραφικές μονάδες 
(Census Tract) και σε κάθε απογραφική μονάδα πολλές ομάδες οικοδομικών 
τετραγώνων (Block Group). Υποδιαίρεση του Block Group αποτελεί το 
οικοδομικό τετράγωνο (Block). To Block τελικά αποτελεί την πιο μικρή 
διοικητική διαίρεση και οι διαφόρων ειδών περιοχές που 
συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο ορίζονται με βάση το Block.
Το μοντέλο βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://arconline.esri.com/arconline/datamodels one.cfm?id=2

3.3 SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe) - 
Εισαγωγή

To SABE πρόκειται για μια συλλογή της γεωμετρίας των διοικητικών 
ορίων που υπάρχουν εντός 28 Ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε χώρα έχει τα δικά 
της ξεχωριστά είδη διοικητικών ορίων αλλά και ιεραρχία η οποία αποτελείται 
από διαφορετικό αριθμό επιπέδων. Η συλλογή αυτή δεδομένων (dataset) 
περιλαμβάνει:

• Όρια διοικητικών μονάδων

• Ονόματα των διαφόρων επιπέδων διοικητικών ορίων σε κάθε χώρα 
καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους

• Ονόματα και κωδικούς των διαφόρων διοικητικών μονάδων κάθε χώρας 
σύμφωνα με την τοπική ονοματολογία.

• Πληροφορίες για την έδρα των παραπάνω διοικητικών μονάδων

Υπάρχει επίσης πληροφορία για την ακτογραμμή ορισμένων κρατών. Άξιο 
προσοχής εδώ είναι ότι σε ορισμένα κράτη η διοικητική ευθύνη εκτείνεται και 
εντός των θαλασσών για παράδειγμα ενώ σε άλλα όχι. Πάντως για 
ορισμένους σκοπούς (π.χ. στατιστικούς) είναι χρησιμότερο τα διάφορα 
δεδομένα να συνδέονται μόνο με τις επιφάνειες της ξηράς.

Τα δεδομένα που υπάρχουν στο πακέτο αποτελούν ένα “σύνολο 
δεδομένων συνεχή (seamless) και με συνέπεια (consistent)" Τα δεδομένα 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές για κάθε χώρα χωριστά. Παρόλα αυτά 

όμως δεν δημιουργούν κενά μεταξύ τους και δεν επικαλύπτονται (seamless). 

Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια τα δεδομένα να έχουν την ίδια δομή και 
να υπάρχει ομοιότητα στην χρονική στιγμή αναφοράς αλλά και στην
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γεωμετρία, π.χ. ίδια προβολή (consistent).
Οι χώρες οι οποίες περιέχονται στο SABE είναι: Αυστρία, Βέλγιο, 

Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. 
Βρετανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ιταλία, 
Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Β. Ιρλανδία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία.

Πληροφορίες για την ακτογραμμή υπάρχουν για τις χώρες: Κροατία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία, Νορβηγία, 
Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία.

To SABE πρόκειται για ένα εμπορικό πακέτο που προορίζεται για να 
συνοδεύει στατιστικά στοιχεία αλλά και για να εμπλουτίζει χαρτογραφικά 
άλλα σετ δεδομένων και λειτουργίες όπως:

• Ανάλυση πληθυσμού

• Πολιτική ανάλυση

• Οικονομική ανάλυση

• Διαχείριση πόρων
Πληροφορίες σχετικά με το SABE αλλά και με το εννοιολογικό σχήμα που 
χρησιμοποιεί και παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο υπάρχουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eurogeographics.org/Proiects/SABE/index.htm

3.3.1 Εννοιολογικό Σχήμα

49

http://www.eurogeographics.org/Proiects/SABE/index.htm


Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα - Ευθύμιος Τρίγκας

Βασικό στοιχείο του παραπάνω εννοιολογικού σχήματος είναι η 
διοικητική μονάδα (administrative unit). Πρόκειται για μια περιοχή που 
διοικείται από συγκεκριμένη αρχή. Ως administrative unit (lowest level) 
μπορούμε να φανταστούμε τον ΟΤΑ και ως administrative unit (higher level) 
τον Νομό. Μια περιοχή που διοικείται από δύο αρχές ταυτόχρονα 
ονομάζεται condominium (συγκυριαρχία). Κάθε διοικητική μονάδα έχει ένα 

όνομα και έναν μοναδικό κωδικό. Μια διοικητική μονάδα αποτελείται από μια 
ή περισσότερες διοικητικές περιοχές (administrative areas). Η διοικητική 
περιοχή είναι το μικρότερο τμήμα διοικητικής διαίρεσης μιας χώρας. Κάθε 
διοικητική μονάδα αποτελείται από το mainland πολύγωνο. Μπορεί όμως να 
περιέχει και exclaves πολύγωνα. Στο σχήμα που ακολουθεί το πολύγωνο 
02111 είναι ένα administrative unit που περιέχει δύο administrative areas 
(mainland και exclave).

Ένα διοικητικό όριο (administrative boundary segment) είναι μια 
γραμμή που χωρίζει δύο παρακείμενες διοικητικές περιοχές. Μια γραμμή 

μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί όριο για διοικητικές μονάδες διαφόρων 
επιπέδων (π.χ. να είναι όριο ΟΤΑ και όριο Νομού αλλά και Περιφέρειας). 
Στο SABE η γεωμετρία κάθε γραμμής αποθηκεύεται μόνο μια φορά και έχει 
την ιδιότητα του ορίου της διοικητικής μονάδας ανωτέρου επιπέδου.

02051 ^ <
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Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε την ιεραρχία των διοικητικών μονάδων με 
την οποία συμμετέχει η Ελλάδα στο SABE (Κράτος, Περιφέρεια, Νομός, 
Δήμος/ Κοινότητα.) Αντίστοιχα διαγράμματα ιεραρχίας υπάρχουν διαθέσιμα 
και για τις 28 χώρες του SABE.

51



Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για εφαρμογές χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή: Ανάπτυξη εννοιολογικού
μοντέλου διοικητικών ορίων στην Ελλάδα - Ευθύμιος Τρίγκας

Τα διοικητικά όρια στην Ελλάδα
4

4.1 Έννοια του ορίου

Η έννοια “όριο” είναι ίσως από τις πιο διαδεδομένες στην καθημερινή 
ζωή του ανθρώπου αλλά και βασικό συστατικό απαραίτητο για την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας. Πολλές επιστήμες είναι εκείνες που εμπλέκονται 
με την συγκεκριμένη έννοια, η κάθε μια από τη δική της οπτική. Ο πιο 
ασφαλής ίσως τρόπος για να οριστεί το “όριο” ως έννοια και να γίνει 
κατανοητό από πού προέρχεται είναι η επιστήμη της οντολογίας (ontology).

Η οντολογία είναι η θεωρία των αντικειμένων και των δεσμών που υπάρχουν 
μεταξύ τους, η οποία παρέχει κριτήρια για τον διαχωρισμό των διαφόρων 
αντικειμένων. [38]

Η οντολογία αναπτύσσεται κυρίως από φιλόσοφους και επιστήμονες που 
ασχολούνται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Βάσεις Δεδομένων και τη 
Γλώσσα γενικότερα.
Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη της οντολογίας, τα όρια χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: bona fide boundaries και fiat boundaries. [9]

Bona fide boundaries είναι τα όρια τα οποία υπάρχουν ανεξάρτητα 
από όλες τις ανθρώπινες γνωστικές πράξεις, πρόκειται για ποιοτικές 
διαφορές και ασυνέχειες στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Παράδειγμα 
τέτοιων ορίων είναι η οριογραμμή μιας οροσειράς, η όχθη του ποταμού 
κ.α.

Fiat boundaries είναι όρια που δεν υπάρχουν στον φυσικό κόσμο, 
αλλά χωρίζουν οντότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά οι οποίες 
επηρεάζονται από τον άνθρωπο. Παράδειγμα τέτοιων “νοητών” ορίων 
είναι τα σύνορα μεταξύ των κρατών, των πολιτειών, των ιδιοκτησιών 
κ.α.

Βέβαια είναι δύσκολο να εντάξει κανείς όλα τα όρια που υπάρχουν γύρω μας 
σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Όρια που υφίστανται ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες “γνωστικές
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πράξεις” (cognitive acts)

• Όρια που δεν υφίστανται ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες “γνωστικές 
πράξεις” (cognitive acts).

Πολύ συχνή είναι η περίπτωση που υφίσταται ένας συνδυασμός fiat και 
bona fide ορίων, όπως στην περίπτωση των ορίων ενός κράτους όπου 
τμήματα των συνόρων μπορεί να είναι η κοίτη ενός ποταμού καθώς και ένας 
μεσημβρινός, τα οποία είναι ετερογενή πράγματα αλλά ενώνονται ώστε να 
αποτελέσουν ένα ενιαίο πράγμα (σύνορα).

Συχνή επίσης είναι και η περίπτωση που είμαστε αναγκασμένοι να 
ορίσουμε ένα fiat όριο για να δείξουμε ένα πράγμα της φύσης. Παράδειγμα 
το όριο μεταξύ ενός λόφου και μιας πεδιάδας δεν είναι ακριβώς ορισμένο 
από τη φύση. Για τις ανάγκες όμως ενός χάρτη το όριο αυτό ορίζεται 
ακριβώς και ο συγκεκριμένος λόφος αποκτά ένα όνομα και απεικονίζεται σε 
ένα κλειστό πολύγωνο. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του 
καθορισμού του αιγιαλού όπου υπάρχει ανάγκη να οριστεί επακριβώς η 
θέση του ορίου της θάλασσας σε σχέση με τη στεριά.

Κατ' επέκταση, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μπορούμε να 
χωρίσουμε και τα αντικείμενα (objects), φυσικά ή μη, σύμφωνα με τον τύπο 
των ορίων τους. Δηλαδή αν τα όρια ενός αντικειμένου είναι bona fide τότε 
και το αντικείμενο το οποίο ορίζουν αυτά είναι bona fide και ομοίως 

συμβαίνει και με τα fiat όρια. Όταν όμως ένα αντικείμενο έχει και τους δύο 
τύπους ορίων τότε λέμε ότι είναι fiat object. Παράδειγμα ενός fiat object είναι 
μια χώρα ή μια πόλη.

Στο παραπάνω παράδειγμα με τον καθορισμό του αιγιαλού 
ισχυριζόμαστε ότι το Αιγαίο Πέλαγος είναι ένα fiat αντικείμενο διότι ορισμένα 
όρια αυτού έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο πάνω σε ένα χάρτη. Ενώ η 
θάλασσα είναι σαφώς ένα bona fide object.

Δύο βασικές ιδιότητες των ορίων γενικά είναι [9]:

α) να μην καταλαμβάνουν “χώρο”, να έχουν δηλαδή μήκος αλλά όχι έκταση 

β) υπάρχουν πάντα σε συνδυασμό με την οντότητα (entity) την οποία 
ορίζουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ορίων είναι το φαινόμενο της ταύτισης
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(coincidence). Το σύνορο μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας είναι τόσο 
όριο της Γαλλίας όσο και της Γερμανίας. Δηλαδή τα σημεία από τη 
συγκεκριμένη γραμμή και προς τη μία πλευρά αποτελούν τη “Γαλλία" και τα 
σημεία προς την αντίθετη πλευρά αποτελούν τη “Γερμανία".
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4.2 Περιπτώσεις διοικητικών ορίων στην Ελλάδα

Με την έννοια διοικητικό όριο στην Ελλάδα εννοούμε τις γραμμές που 

ορίζουν οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή η οποία καθορίζεται από 
θεσμοθετημένο όργανο του Κράτους ή οργανισμό του ιδιωτικού δικαίου και 
παρουσιάζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό της (όπως π.χ. η 
επιτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας). Στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος 
υπάρχουν τα “ευρέως γνωστά” διοικητικά όρια (π.χ. όρια νομού, όρια 
Ο.Τ.Α.) αλλά και διοικητικά όρια ακόμη και που θέτουν οι διάφορες δημόσιες 

Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. Δ.Ο Υ.) ή ΝΓΙΙΔ (π.χ. 

Ταχυδρομεία). Ο φορέας που θέτει τα συγκεκριμένα όρια ασκεί κάποια 
μορφή εξουσίας εντός των ορίων αυτών και είναι υπεύθυνος για την 
εύρυθμη λειτουργία των αντικειμένων (γεωγραφικών περιοχών) που
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δημιουργούνται με τη θέσπιση των παραπάνω ορίων.
Οι φορείς που θεσμοθετούν τα διάφορα είδη ορίων πηγάζουν την 

αρμοδιότητά τους από το Σύνταγμα και κατ’ επέκταση από διάφορες 
κανονιστικές πράξεις. Η επιστήμη η οποία ασχολείται με την αρμοδιότητα 

των διαφόρων φορέων αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία τους εντός των 
ορίων ευθύνης τους είναι το Διοικητικό Δίκαιο.

Ανεξάρτητα με το είδος τους και τι αντικείμενα δημιουργούν, τα 
διοικητικά όρια στην Ελλάδα παρουσιάζουν τα εξής δύο βασικά 
χαρακτηριστικά:

• Δεν μπορούν να επικαλύπτονται και

• Δεν μπορούν να δημιουργούν “κενά” μεταξύ τους.

Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν ένα σημείο την Επικράτειας να 
μην ανήκει σε κανένα ΟΤΑ ή να μην εξυπηρετείται από κανένα Αστυνομικό 
Τμήμα. Ανάλογα με τη φύση των ορίων, οι δύο παραπάνω ιδιότητες 
πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης άλλο ένα κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των διοικητικών ορίων είναι ότι πρόκειται για fiat όρια 
και κατά συνέπεια τα αντικείμενα που δημιουργούνται είναι fiat αντικείμενα, 
σύμφωνα με όσα αναλύσαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Τα διοικητικά 
όρια δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα.

Παρακάτω εξετάζονται ξεχωριστά, ως προς τη νομική τους κυρίως 
υπόσταση, ορισμένες περιπτώσεις διοικητικών ορίων που εμφανίζονται 
συχνότερα στην Ελλάδα.

4.2.1 Κράτος

Στοιχεία της έννοιας Κράτους σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία είναι[10]: 
α) η Χώρα, (Επικράτεια) δηλ. ορισμένος χώρος-έκταση, 
β) ο Λαός, δηλ. οι άνθρωποι (στο σύνολό τους) που κατοικούν μόνιμα στον 
ορισμένο χώρο,
γ) η Εξουσία, δηλ. το δικαίωμα του επιτάσσειν επί των προσώπων, τα οποία 
απαρτίζουν τον Λαό και η αντίστοιχη υποχρέωση τούτων σε υπακοή. Έτσι η 
εξουσία συνδέει τον Λαό και τη Χώρα και διαμορφώνει το Κράτος ως ΝΠΔΔ. 

Η εξουσία, κατά άλλη διατύπωση, σημαίνει την κυριαρχία του Κράτους 
δηλαδή δηλ. την αναγνώριση να πραγματώνει τούτο την “αρμοδιότητα της 

αρμοδιότητάς του”.

Η κατά χώρο κυριαρχία περιλαμβάνει την γήινη επιφάνεια που περιβάλλεται
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από τα σύνορα του Κράτους, το υπέδαφος, τον υπερκείμενο εναέριο χώρο, 
την αιγιαλίτιδα ζώνη και τον σχετικό βυθό της θάλασσας με την 
υφαλοκρηπίδα. Τα όρια του Κράτους ορίζονται με βάση τις Διεθνείς 
συνθήκες εντός των οργάνων διαφόρων διεθνών οργανισμών.
Η τελευταία μεταβολή στα σύνορα της Ελλάδας έγινε το 1948, οπότε και με 
την συνθήκη της Λοζάννης προσαρτήθηκαν τα Δωδεκάνησα.

4.2.2 Περιφέρεια

Η ελληνική επικράτεια (Χώρα) διαιρέθηκε σε 13 “Περιφέρειες” βάσει του ΠΔ 
51/1987. Η Περιφέρεια αποτελεί μέγεθος-μονάδα της διοικητικής οργάνωσης 
του Κράτους και ταυτόχρονα περιφερειακή-αποκεντρωμένη Υπηρεσία 
τούτου. Η διοικητική αυτή διαίρεση αποβλέπει να βοηθήσει “το σχεδίασμά, 
προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης”[10].
Σε κάθε Περιφέρεια διορίζεται με ΠΔ Γενικός Γραμματέας.
Σε κάθε περιφέρεια μπορεί να υπάγεται το λιγότερο ένας Νομός (π.χ. η 
περιφέρεια Αττικής περιέχει μόνο τον νομό Αττικής).

0

4.2.3 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πρόκειται ουσιαστικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού (Δήμοι, 
Κοινότητες) και 2ου βαθμού (Νομαρχίες). Χαρακτηριστικό του ελληνικού 
διοικητικού συστήματος είναι η οργάνωσή του “σύμφωνα με το 
αποκεντρωτικό σύστημα” (άρθρο 101 παρ. 1 Συντ.) Η έννοια της διοικητικής 

αποκέντρωσης προσδιορίζεται ευθέως από το Σύνταγμα (άρθρο 101 παρ. 
3), κατά το οποίο τα “περιφερειακά διοικητικά όργανα έχουν γενική
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αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειας τους”. Σκοπός 
της αποκέντρωσης είναι η θεραπεία των τοπικών αναγκών εκεί όπου 
παρουσιάζονται ώστε να επέλθει η ανάπτυξη των περιφερειών του Κράτους.

Η διοικητική διαίρεση μορφοποιείται στις διοικητικές “περιφέρειες” δηλ. 
σε ορισμένο χώρο που ασκείται ορισμένη εξουσία από όργανα του Κράτους 
ή από όργανα ΝΠΔΔ κατά παραχώρηση του Κράτους. Η ίδρυση, μεταβολή ή 
κατάργηση των διοικητικών περιφερειών, ενεργείται με τυπικό νόμο ή με 
Διάταγμα (π.χ. Ν 407/1976 για την τροποποίηση της διοικητικής περιφέρειας 
και των ορίων των Νομών Αχαΐας και Ηλείας). Η πράξη καθορισμού 
γεωγραφικών ενοτήτων είναι κανονιστική (ΣΕ 4164/1990)[10].

Κατά τη συνταγματική επιταγή η διοικητική διαίρεση του Κράτους 
διαμορφώνεται (άρθρο 101 παρ. 2) “βάση συνθηκών" δηλαδή κριτηρίων ως

εξής:
α) γεωοικονομικών, συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η γεωφυσική-γεωγραφική 

θέση και φύση των περιοχών της Χώρας, αλλά και η οικονομική κατάστασή 
τους,
β) κοινωνικών, συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η πληθυσμιακή κατάσταση 

αλλά και η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συγκρότηση των περιοχών, 
γ) συγκοινωνιακών, συνεπώς λαμβάνεται υπόψη και πάλι η γεωφυσική- 
γεωγραφική θέση, εδώ, την δυνατότητα επικοινωνίας, τόσο με το Κέντρο 
όσο και με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας.

Ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια διαιρείται σε διοικητικές περιφέρειες 
τοπικής αυτοδιοίκησης Βασική μονάδα της διοικητικής διαίρεσης της Χώρας 
είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Διότι “κάθε τμήμα της Χώρας ανήκει σε μια 
δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια” (Άρθρο 13 παρ. 1 ΔΚΚ)[10].

4.2.3.1 Νομός

Στο πλαίσιο της διοικητικής διαίρεσης η Χώρα περιλαμβάνει 51 
Νομούς. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο θεσμός του “νομού” αποτελεί την 
αρχαιότερη διοικητική διαίρεση στο σύγχρονο ελληνικό Κράτος. Η οργάνωση 
του ελληνικού Κράτους παρέμεινε πάντα προσκολλημένη προς το 
νομαρχιακό σύστημα, που υιοθετήθηκε με το Δ. 3/15.4.1833 “περί της 
διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεως του ”. Ο “νομός” μέχρι σήμερα 
αποτελεί την πλέον αποδεκτή διοικητική διαίρεση της χώρας μιας και σχεδόν 

όλες η δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις οργανώνονται με βάση τη 
συγκεκριμένη διαίρεση. Τα όρια μεταξύ των διαφόρων νομών ορίζονται και
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μεταβάλλονται με πράξεις κανονιστικές, δηλ. με νόμους του Κράτους ή 
Διατάγματα.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποτελεί την διοίκηση του κάθε νομού και 
μπορούμε να φανταστούμε πως αποτελεί συνώνυμο του Νομάρχη. Ο 
θεσμός της αιρετής νομαρχιακή αυτοδιοίκηση όπως ισχύει σήμερα 
συστάθηκε με τον Ν 2218/1994 και συμπληρώθηκε με τον Ν 2240/1994.
Η περιφέρεια κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συμπίπτει με την περιφέρεια 
του Νομού και έδρα της είναι η πρωτεύουσα του Νομού. Η ονομασία κάθε 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί στο όνομα του Νομού.
Η σχέση όμως μεταξύ των κλάσεων “Νομός” και “Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση” 
δεν μπορεί να είναι 1:1 διότι στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν 
περιπτώσεις περισσότερων του ενός νομών που ανήκουν στην ίδια 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (π.χ. η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- 
Καβάλας-Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη, περιλαμβάνει τους τρεις παραπάνω 
νομούς) αλλά και η περίπτωση του νομού Αττικής που περιέχει 3 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθηνών-Πειραιώς, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής).

Νομαρχιακό Διαμέρισμα
Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των οποίων η περιφέρεια 

περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους Νομούς ή Νομαρχίες κάθε Νομός ή 
Νομαρχία αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.

4.2.3.2 Ο.Τ.Α.

Οι ΟΤΑ (Δήμοι, Κοινότητες) αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Με το πρόγραμμα “I. Καποδίστριας” το οποίο τέθηκε σε 
εφαρμογή τον Οκτώβριο του 1998 έγιναν ριζικές αλλαγές στους Ο.Τ.Α. 
κυρίως όσον αφορά στα διοικητικά τους όρια. Η σημαντικότερη καινοτομία 
είναι πως πολλοί γειτονικοί Δήμοι και Κοινότητες, εντός των ορίων του κάθε 
νομού, συνενώνονται και δημιουργούν έναν νέο Δήμο ή Κοινότητα με νέο 

όνομα. Τα σημαντικότερα σημεία του νόμου, που αφορούν κυρίως στα 
διοικητικά όρια κάθε νέου Ο.Τ.Α. είναι [40]:

• Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες που συνιστώνται με το άρθρο 1 αρχίζουν 

να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους που θα
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προκύψουν από τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 

Οκτωβρίου 1998. Η εγκατάσταση γίνεται την 1.1.1999 (άρθρο2 παρ. 4) 

Το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των ΟΤΑ που συνενώνονται σε 

νέο δήμο ή κοινότητα καθώς και των συνοικισμών που προσαρτώνται, 

αποτελεί την ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου αυτού Ο.Τ.Α. (άρθρο 2 

παρ. 8)

• Για τον καθορισμό των ορίων συντάσσεται, μετά από επιτόπια έρευνα, 

πρακτικό το οποίο αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος 

του δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου Ο.Τ.Α. και του δήμου ή 

κοινότητας από τον οποίο αποσπάται ο συνοικισμός, (άρθρο 2 παρ. 9)

• Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας 

καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 1999. Η κατάργηση των επαρχιών δεν 

επιφέρει συνέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 

και των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου του δημόσιου τομέα, (άρθρο 19, παρ. 1)

Όπως προαναφέρθηκε οι ΟΤΑ βρίσκονται εντός των ορίων του κάθε νομού

και κάθε νομός περιέχει πολλούς ΟΤΑ.

Δημοτικό διαμέρισμα
Το Δημοτικό διαμέρισμα αποτελεί μια υποδιαίρεση του νέου Ο.Τ.Α. που 

δημιουργήθηκε με τον νόμο “I. Καποδίστριας”

Συγκεκριμένα “Στους δήμους και τις κοινότητες που συνιστώνται με τον
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παρόντα νόμο η εδαφική περιφέρεια κάθε καταργούμενου ΟΤΑ και κάθε 
προσαρτώμενου συνοικισμού αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής 
περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο 
"δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα" το οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό 
του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος συνοικισμού.”
Ετσι σε κάθε ΟΤΑ πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα δημοτικό διαμέρισμα 
ενώ κατά κανόνα περιέχονται πολλά.

4.2.4 Εκλογική περιφέρεια

Η εκλογική περιφέρεια είναι η διοικητική διαίρεση με βάση την οποία 
εκλέγονται οι βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων. Κατά κανόνα η εκλογική 
περιφέρεια ταυτίζεται με τα όρια του Νομού. Στους μεγάλους όμως νομούς 
της Χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη) υπάρχουν περισσότερες της μιας 
εκλογικές περιφέρειες.
Τα όρια της κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζονται ή μεταβάλλονται με τον 
εκάστοτε εκλογικό νόμο.

4.2.5 Δημόσιες Υπηρεσίες
Μια άλλη ομάδα διοικητικών ορίων που απαντάται συχνά στην Ελληνική 

Επικράτεια είναι εκείνα που θέτουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Θεμελιώδες 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημόσιας υπηρεσίας είναι η “θεραπεία του 
γενικού συμφέροντος”. Η δημόσια υπηρεσία ασκεί δημόσια εξουσία (αμέσως 
ή εμμέσως) και μονοπωλιακή διοίκηση-διαχείριση ορισμένων υποθέσεων.

Τα όρια που καθορίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες για τις περιοχές 
ευθύνης κάθε “υποκαταστήματος” της υπηρεσίας, έχουν υπόσταση και 
ορίζουν μια ξεχωριστή οντότητα. Δηλαδή η άσκηση διοικητικών πράξεων 
από μέρους μιας Υπηρεσίας μπορεί να γίνει μόνο εντός των αυστηρώς 
καθορισμένων ορίων, π.χ. η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει 
μόνο στην παρακείμενη Πολεοδομία και όχι σε οποιαδήποτε Πολεοδομία. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την εγγραφή ενός τίτλου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή 
την αρμοδιότητα ενός σχολικού συμβούλου.
Αρμόδιος και υπεύθυνος για την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών είναι ο 
Υπουργός στο οποίου το Υπουργείο ανήκει η δημόσια υπηρεσία. Η ίδρυση 

και η κατάργηση μιας δημόσιας υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με νόμο, 
ενώ τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της (μεταξύ άλλων και ο
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καθορισμός των παραπάνω ορίων ευθύνης) μπορεί να γίνει με υπουργική 
απόφαση.

Δ.Ο.Υ. (Δημόσια Οικονομική Εφορία)

Είναι το μέρος όπου οι πολίτες της Χώρας τακτοποιούν τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις προς το Κράτος. Κάθε πολίτης ανάλογα με τον τόπο 
κατοικίας ή εργασίας αλλά και κάθε επιχείρηση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της ανήκουν σε μια Δ.Ο.Υ.

Αστυνομικό Τ μήμα

Μετά τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, 
(απελευθέρωση από την τουρκική κυριαρχία το 1821), καθιερώθηκε δυαδικό 
αστυνομικό σύστημα με παράλληλη λειτουργία Χωροφυλακής σε γενικό και 
Δημοτικής Αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό, με διάφορες 
παραλλαγές οργάνωσης ως προς τη Δημοτική Αστυνομία, ίσχυσε μέχρι το 
1906, όταν η Χωροφυλακή ανέλαβε την αστυνόμευση ολόκληρης της 

χώρας.
Το 1920 επανήλθε το δυαδικό σύστημα με την διατήρηση της Χωροφυλακής 
και την σύσταση της Αστυνομίας Πόλεων.
Το νέο Αστυνομικό Σώμα εγκαταστάθηκε σταδιακά, στο διάστημα 1921 - 
1925, στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα.
Το Αστυνομικό αυτό σύστημα ίσχυσε μέχρι το 1984, όταν η Χωροφυλακή και 
η Αστυνομία Πόλεων συγχωνεύθηκαν σε ένα Σώμα, με την ονομασία 
Ελληνική Αστυνομία, το οποίο υπήχθη απευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α' -152).
Η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους 
χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του 
Λιμενικού Σώματος (λιμένες, θαλάσσιοι χώροι) [41].
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Σχολική Διεύθυνση
Η Σχολική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των σχολικών 

μονάδων εντός των ορίων ευθύνης της. Μια Σχολική Διεύθυνση μπορεί να 
είναι Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πολεοδομία
Η Πολεοδομία είναι υπεύθυνη για την έκδοση οικοδομικών αδειών εντός 

των ορίων περιοχής ευθύνης της. Υπεύθυνες για τη λειτουργία των 
Πολεοδομικών Γραφείων είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

6.2.6 Πολεοδομικά όρια
Αυτού του είδους τα όρια ορίζουν κάποιες οντότητες με κοινά 

χαρακτηριστικά εντός των οποίων συντελούνται ορισμένες διοικητικές 
πράξεις (π.χ. έκδοση οικοδομικής άδειας, απαλλοτρίωση κ.α.) Το 
χαρακτηριστικό των ορίων αυτών είναι ότι προτείνονται από διάφορες 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες ή από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά η τελική 
κύρωσή τους γίνεται με υπουργική απόφαση.

Τα παραπάνω όρια θεσπίζονται κυρίως για την εύρυθμη λειτουργία 
αστικών και μη περιοχών, για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών αλλά και τον έλεγχο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στη φύση (π.χ. άναρχη δόμηση κ.α.)

Οικοδομικό τετράγωνο
Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που
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βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια 
οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους. Σκοπός του 
ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο καθορισμός με ακρίβεια των ειδικών όρων 
δόμησης, των κοινοχρήστων και δομήσιμων χώρων και των επιτρεπόμενων 
χρήσεων σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού ή της πόλης. Το ρυμοτομικό 
σχέδιο συντάσσεται με βάση κάποιον πολεοδομικό κανονισμό ο οποίος 
υπάγεται στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) που αποτελεί νόμο του 
Κράτους. Σκοπός του ΓΟΚ είναι ο καθορισμός των όρων, των περιορισμών 
και των προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιοσδήποτε κατασκευής εντός ή 
εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ώστε να προστατεύεται το φυσικό, 
οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να εξυπηρετείται το 
κοινωνικό συμφέρον [11],

Τα όρια του κάθε Ο.Τ. ορίζοντα με απόφαση του υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ 
μετά από εισήγηση αρμόδιων τοπικών αρχών, μέσω των πολεοδομικών 
μελετών. Το κάθε Ο.Τ. βρίσκεται εντός κάποιου οικισμού και κατ’ επέκταση 
εντός ενός ΟΤΑ. Ετσι κάθε ΟΤΑ μπορεί να περιέχει πολλά ή και κανένα Ο.Τ. 
(εάν δεν έχει συνταχθεί πολεοδομική μελέτη εντός των ορίων του).

4.2.7 Δημόσιες Επιχειρήσεις - Νομικά πρόσωπα Ιδιωπκού 
Δικαίου

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα όρια περιοχών ευθύνης 
που τίθενται από διάφορους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιες 
επιχειρήσεις που δρουν ως ανώνυμες εταιρείες. Τέτοιου είδους όρια 
υπάρχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι 
πολίτες αλλά και να λειτουργούν αρτιότερα οι παραπάνω επιχειρήσεις. Δεν 
είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις δεσμευτικά, τουλάχιστον στο βαθμό που 
είναι τα όρια των δημοσίων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν ασκούν 
διοικητικές πράξεις και δεν είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα, με την έννοια ότι 
μπορεί να ιδρυθεί π.χ. μια ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος, αρκεί 
να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις.
Τα όρια των περιοχών ευθύνης των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται 
από τη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών.

Ταχυδρομείο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο λειτουργεί ως
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δημόσια επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρίας και με βάση τους κανόνες 
της ιδιωτικής οικονομίας, ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας, 
απολαμβάνει δε νομικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και τελεί 
υπό την εποπτεία του Κράτους, που ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής 
Οικονομίας, και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η ιστορία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ως δημόσια οργανωμένη 
υπηρεσία αρχίζει το 1828 με ψήφισμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Αρχικά 
συνλειτούργησαν με την Τηλεφωνική και Τηλεγραφική Υπηρεσία, τα γνωστά 
ΤΤΤ, τα οποία το 1949 χωρίστηκαν και σχηματίστηκαν τα Ταχυδρομεία και ο 
ΟΤΕ. Από τον Μάιο του 1970 τα Ταχυδρομεία έγιναν Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΕΛΤΑ 
(Ν.Δ.496/70) [39],

Σήμερα τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία με βάσει τον Νόμο 
2414/96.

Ταχυδρομικός Κώδικας
Η επικράτεια, με ευθύνη των ΕΛ.ΤΑ. χωρίστηκε σε ζώνες ταχυδρομικού 

κώδικα (Τ.Κ.), με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛ.ΤΑ. αλλά και την 
γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
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Ανάπτυξη μοντέλου διοικητικών ορίων
στην Ελλάδα

5

5.1 Στόχος

Στόχος μας στην παρούσα φάση της εργασίας είναι η δημιουργία ενός 
μοντέλου (data model) που θα περιέχει τα διάφορα ήδη διοικητικών ορίων 
που εμφανίζονται στην Ελλάδα σήμερα. Τα διοικητικά όρια (π.χ. όρια νομού, 
Ο.Τ.Α., όρια περιοχής ευθύνης Δ.ΟΎ. κ.α.) έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. 
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε 
μοναδικά τα διοικητικά όρια και να τα ομαδοποιήσουμε κατά το δυνατόν σε 
“θεματικά επίπεδα" ή “λογικές ομάδες” (thematic layers, logical group).

To ζητούμενο είναι το μοντέλο που θα δημιουργηθεί να μπορεί στο 
μέλλον να συμπεριλάβει και άλλων ειδών διοικητικά όρια και να τα κατατάξει 
στα παραπάνω θεματικά επίπεδα με βάση τα χαρακτηριστικά τους, ή ακόμη 
και να αναγνωρίζει πως τα νέα αυτά όρια θα αποτελέσουν ένα νέο θεματικό 
επίπεδο. Εδώ είναι απαραίτητη η διευκρίνιση ότι με τον όρο “διοικητικά όρια" 
εννοούμε τα αντικείμενα (πολύγωνα, γεωγραφικές περιοχές) που ορίζονται 
από τα διοικητικά όρια. Ετσι στη συνέχεια οι κλάσεις που θα δημιουργηθούν, 
θα έχουν την μορφή πολυγώνου, θα πρόκειται ουσιαστικά για τμήματα της 
επικράτειας.

Οι κλάσεις που εμφανίζονται στο μοντέλο καθώς και οι σχέσεις μεταξύ 
τους τεκμηριώνονται από την υπάρχουσα τεχνική και νομική βιβλιογραφία, 
και από πληροφορίες που προέρχονται από τους ίδιους τους οργανισμούς 
(δικτυακοί τόποι αλλά και προσωπικές συνεντεύξεις).

Η γλώσσα μοντελοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η UML (Unified 
Modeling Language). Η UML είναι “μια γλώσσα η οποία είναι κατάλληλη για 
τον καθορισμό, την οπτικοποίηση και την κατασκευή των διαφόρων 
τμημάτων ενός συστήματος, αλλά και για επιχειρησιακή μοντελοποίηση”. Η 
UML είναι χρήσιμη στο να απεικονιστεί μια object-oriented ανάλυση ή 
σχεδιασμός του μοντέλου [6],

Για να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ένα αντικείμενο του πραγματικού 
κόσμου πρέπει να παρουσιάζονται τόσο τα δεδομένα όσο και οι διαδικασίες 

που δρουν σε αυτό. Η οντοκεντρική μοντελοποίηση προσφέρει ακριβώς
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αυτό, και με τη βοήθεια σημαντικών ιδιοτήτων όπως η κληρονομικότητα 
(inheritance) αποτελεί είναι ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης περίπλοκων 
συστημάτων.

5.2 Επεξήγηση της UML

Στην παράγραφο αυτή κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε έναν πολύ 
συνοπτικό οδηγό για την UML notation ώστε να είναι κατανοητά στη 
συνέχεια τα σχήματα αλλά και το διάγραμμα κλάσεων του μοντέλου.

Σχήμα: Διάγραμμα της UML

Class: Ένα σύνολο αντικειμένων (objects) με κοινή δομή και κοινή 
συμπεριφορά.

Geodatabase Class: Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις κλάσεις τις 

οποίες την κληρονομούν. Δεν χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει νέα 
objects.

Abstract class: Μια κλάση τέτοιου είδους δεν μπορεί να έχει περιπτώσεις 
κλάσεων (instances) αλλά οι κλάσεις που την κληρονομούν (descendant)
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έχουν περιπτώσεις κλάσεων.

Concrete Class: Μια κλάση που έχει περιπτώσεις κλάσεων (instances) και 
έχει όλες τις ιδιότητες (attributes) από τις κλάσεις τις οποίες κληρονομεί.

Association: Σχέση μεταξύ κλάσεων.

Multiplicity: Υποδεικνύει πόσα αντικείμενα συμμετέχουν σε μια σχέση.

Aggregation: Μια σχέση “part-of ” μεταξύ ενός συστατικού αντικειμένου 
(component object) και ενός αθροιστικού αντικειμένου (aggregate object).

Composition: Μια δυνατότερη σχέση από την aggregation. Ένα αντικείμενο 
το οποίο ανήκει σε ένα και μόνο πλήρες (whole) αντικείμενο και το οποίο ζει 
και πεθαίνει μαζί με το πλήρες αντικείμενο. Συμβολίζεται σαν την 
aggregation αλλά το σύμβολο του “διαμαντιού” είναι συμπαγές.

5.3 Θεματικές ενότητες του μοντέλου

Οι τρεις βασικές θεματικές ενότητες του μοντέλου είναι οι εξής:

• Διοικητικά όρια
• Λειτουργικά όρια
• Ρυθμιστικά όρια

Όλων των ειδών τα όρια που θα εμφανίζονται στο μοντέλο ως κλάσεις, θα 
ανήκουν σε μια από τις παραπάνω θεματικές ενότητες. Στις ενότητες αυτές 
καταλήξαμε μετά από την εξέταση των ειδών των διοικητικών ορίων που 
εμφανίζονται στην Ελλάδα, η οποία έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, που 
αποτελεί την πρώτη φάση της ανάλυσης. Ακολουθούμε δηλαδή ως αυτό το 
σημείο την διαδικασία ανάπτυξης του αντίστοιχου μοντέλου της ESRI όπως 
αυτή αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 
το μοντέλο της ESRI αποτελεί τη βάση για την δημιουργία του παρόντος 
μοντέλου, με την έννοια ότι ακολουθείται κατά το δυνατό η ίδια μεθοδολογία 
ανάπτυξης καθώς και η ίδια λογική για το είδος των κλάσεων που θα 
συμπεριληφθούν. Δεν είναι δυνατόν όμως να αντιστοιχηθούν πλήρως οι 

κλάσεις μεταξύ των δύο μοντέλων αλλά και ούτε οι θεματικές ενότητες διότι 

οι περιοχές εφαρμογής είναι διαφορετικές. Μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών 
(στην συγκεκριμένη περίπτωση ΗΠΑ και Ελλάδα) υπάρχουν μεγάλες
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διαφορές στα είδη αλλά και στη φύση των διοικητικών ορίων. Παρόλα αυτά 
στη συνέχεια κατά την ανάλυση κάθε θεματικής ενότητας θα παρουσιάζεται 
και η θεματική ενότητα από το μοντέλο της ESRI που παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη συγγένεια.

5.3.1 Διοικητικά όρια
Πρόκειται για όρια που ορίζουν γεωγραφικές περιοχές οι οποίες 

ουσιαστικά “αυτοδιοικούνται”. Τα όρια των περιοχών αυτών δεν ορίζονται 
όμως από τον “διοικητή” της περιοχής, αλλά από ένα επίπεδο εξουσίας 
ψηλότερα. Τα όρια που ανήκουν στην ομάδα αυτή, αποτελούν την κύρια 
διοικητική διαίρεση της Ελλάδος, και στη διαίρεση αυτή στηρίζουν την 
λειτουργία τους κατά κανόνα οι επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) αλλά 
και ο κρατικός μηχανισμός.
Η κλάση Διοικητικά όρια αποτελεί μια abstract class από την οποία 
κληρονομούν ιδιότητες το Κράτος αλλά και Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία 
επίσης είναι abstract class. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίζεται σε ακριβώς σε 
δύο κλάσεις (complete), ανάλογα με τον βαθμό (1ος ή 2ος). Ένα αντικείμενο 
δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ΟΤΑ και Νομός (disjoint). Η Περιφέρεια 
αποτελεί μια “απευθείας” διοικητική διαίρεση του Κράτους και δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς αυτό, γι αυτό η σχέση που συνδέει τις δύο κλάσεις είναι 
composition. Ο ΟΤΑ δεν έχει μια ιεραρχική σχέση στην Ελληνική νομοθεσία 
με τον Νομό, τις συνδέει όμως μια σχέση aggregation ως προς την χωρική 
τους διάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ΟΤΑ να ανήκει σε δύο Νομούς. Η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνδέεται με μια binary σχέση με τον Νομό, και 
δεν έχει χωρική υπόσταση (object).
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Η θεματική ενότητα “Διοικητικά όρια” βρίσκεται σε αντιστοιχία με την 

θεματική ενότητα Legal Boundaries του αντίστοιχου μοντέλου διοικητικών 

ορίων της ESRI. Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, οι έννοιες 

του ΟΤΑ, του Νομού και της Περιφέρειας αντιστοιχούν με τις έννοιες City, 

County, StateorProvince.

Legal Boundaries

5.3.2 Λειτουργικά όρια

Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται όλα τα όρια που οριοθετούν
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περιοχές μέσα στις οποίες γίνεται μια συγκεκριμένη λειτουργία από κάποια 

επιχείρηση ή υπηρεσία ή ακόμη και από τον ίδιο τον πολίτη. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των ορίων αυτής της κατηγορίας είναι ότι τίθενται πάντα με 

γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την εύρυθμη 

λειτουργία των φορέων που τα ορίζουν. Ο καθορισμός των ορίων που 

βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία κατά κανόνα επηρεάζεται από τα διοικητικά 

όρια. Μπορούμε δηλαδή να ισχυριστούμε ότι η διαίρεση της Χώρας σε 

περιοχές ευθύνης από τους διάφορους οργανισμούς, σαφώς ακολουθεί την 

διοικητική διαίρεση της Χώρας. Ετσι σε πολλές περιπτώσεις τα όρια των δύο 

θεματικών ενοτήτων ταυτίζονται.

Τα λειτουργικά όρια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις Εκλογικές 

Περιφέρειες. Τοποθετούμε την Εκλογική Περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο του 

μοντέλου, διότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να κληρονομήσει ιδιότητες 

από τις άλλες δύο κλάσεις. Θεωρούμε όμως την Εκλογική Περιφέρεια ως 

ένα σημαντικό είδος λειτουργικού ορίου διότι εντός αυτής συντελείται η
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λειτουργία της ψηφοφορίας και ανάδειξης των βουλευτών.

Η κλάση ΝΠΙΔ αποτελεί μια abstract class και χωρίζεται σε υπό-κλάσεις 

ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (δηλαδή με το όνομα της επιχείρησης). 

Η σχέση κληρονομικότητας είναι disjoint διότι σαφώς ένα αντικείμενο δεν 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Ακόμη η σχέση 

είναι incomplete διότι στο μοντέλο δεν απεικονίζονται όλες οι κλάσεις στις 

οποίες χωρίζεται η abstract class ΝΠΙΔ. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

του μοντέλου μπορούν να προστεθούν τα όρια οποιοσδήποτε δημόσιας ή 

ακόμη και ιδιωτικής επιχείρησης η οποία θέτει για την λειτουργία της κάποιες 

περιοχές ευθύνης.

Η κλάση Δημόσιες Υπηρεσίες είναι επίσης μια abstract class. Χωρίζεται 

σε υπό-κλάσεις με βάση το είδος της υπηρεσίας. Η σχέση κληρονομικότητας 

είναι disjoint διότι σαφώς ένα αντικείμενο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Ακόμη η σχέση είναι incomplete διότι στο 

μοντέλο δεν απεικονίζονται όλες οι κλάσεις στις οποίες χωρίζεται η abstract 

class ΝΠΙΔ.

Administrative Boundaries

Η αντίστοιχη θεματική ενότητα στο μοντέλο της ESRI είναι τα Administrative 

Boundaries, που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Και εδώ υπάρχει η έννοια 

της “Υπηρεσίας” (Service Territory) αλλά και η έννοια της περιοχής ευθύνης 

γενικότερα (Operating Area).
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5.3.3 Ρυθμιστικά όρια

Με τον όρο ρυθμιστικά όρια εννοούμε τα όρια εκείνα που ορίζουν 

περιοχές οι οποίες υφίστανται ορισμένες ρυθμίσεις π.χ. ως προς την χρήση 

τους ή ως προς τον χαρακτήρα τους. Ως κυριότερη κατηγορία ρυθμιστικών 

ορίων θεωρούμε τα Πολεοδομικά Όρια. Δηλαδή πρόκειται για ορισμένες 

περιοχές ή ζώνες οι οποίες αποκτούν ορισμένες ιδιότητες με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης 

του ανθρώπου. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε μια ζώνη 

πρασίνου, μια αναδασωτέα περιοχή ή μια περιοχή με συγκεκριμένη χρήση 
(π.χ. εργοστάσιο). Με τον όρο Περιοχές με ειδικά κίνητρα αναφερόμαστε σε 

περιοχές εντός των νομών στις οποίες π.χ. μπορεί να θεσπιστούν ειδικά 

κίνητρα για μόνιμη κατοικία ή για πολυτέκνους, για επενδύσεις κ.α.

Το Οικοδομικό Τετράγωνο αποτελεί ξεχωριστή κλάση διότι έχει την 

σημαντική ιδιότητα να διαχωρίζει τις ιδιωτικές εκτάσεις από τις δημόσιες 

(π.χ. δρόμοι) ενώ είναι το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο ελέγχεται η 

δόμηση εντός των οικισμών. Το Οικοδομικό τετράγωνο συνδέεται με binary 

σχέση με τον Ο.Τ.Α.
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Census and Statistical Boundaries

Στο μοντέλο της ESRI δεν μπορούμε να βρούμε μια θεματική ενότητα που 

αντιστοιχίζεται ακριβώς με την θεματική ενότητα “Ρυθμιστικά όρια”. Το 

οικοδομικό τετράγωνο αναφέρεται ως census block αλλά περιλαμβάνεται 

στην θεματική ενότητα statistical boundaries, στις επιφάνειες δηλαδή που 

παρουσιάζουν στατιστικό ενδιαφέρον.

5.4 Διάγραμμα κλάσεων (class diagram)

Περιφέρεια

Η κλάση Περιφέρεια συνδέεται με το Κράτος με μια σχέση composition. Στην 

Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 13 Περιφέρειες. Βασική ιδιότητα της Περιφέρειας 

είναι το όνομα. Η Περιφέρεια αποτελείται χωρικά από έναν ή περισσότερους 

Νομούς. Η περιφέρεια στο μοντέλο έχει χωρική υπόσταση (feature) διότι 

συχνά είναι απαραίτητο να εμφανίζονται οι Περιφέρειες ανεξάρτητα από 

τους Νομούς. Αυτό προϋποθέτει βέβαια κάθε φορά που μεταβάλλονται τα 

όρια ενός Νομού, που είναι και όρια Περιφέρειας, να αλλάζουν χωριστά και 

τα όρια της Περιφέρειας. Επειδή όμως τα όρια αυτών των γεωγραφικών 

περιοχών γενικά μεταβάλλονται σπάνια, θεωρούμε πιο θεμιτό η Περιφέρεια 

να έχει τη δική της γεωμετρία.

Νομός

Ο Νομός ανήκει χωρικά σε μια Περιφέρεια. Στον Νομό βέβαια χωρικά ανήκει 

και ο Ο.Τ Α. Ο κάθε Νομός δηλαδή αποτελείται από διάφορους Ο.Τ Α. 

Όπως και στην περίπτωση της Περιφέρειας όμως, θεωρούμε σκόπιμο ο 

Νομός να είναι feature και να έχει γεωμετρία ανεξάρτητη από τον Ο.Τ.Α. 
Κυριότερες ιδιότητες του Νομού είναι το Όνομα, καθώς και η Περιφέρεια που 

ανήκει.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έχει γεωμετρική υπόσταση. Μια
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Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμπεριλαμβάνει περισσότερους του 
ενός Νομούς, όπως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης που 
περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου και Ροδόπης. Βασικές ιδιότητες είναι το 
Όνομα και η Έδρα.

Ο.Τ.Α.

Ο Ο.Τ.Α. όπως είναι φυσικό ανήκει σε έναν Νομό. Ο κάθε Ο.Τ.Α., όπως 
προέκυψε από το πρόγραμμα Ι.Καποδίστριας, είναι είτε Δήμος είτε 
Κοινότητα. Βασικές ιδιότητες της κλάσης ΟΤΑ είναι; Όνομα, Νομός που 
ανήκει, και Τύπος δηλαδή αν είναι Δήμος ή Κοινότητα.

Δημοτικό Διαμέρισμα

Το Δημοτικό Διαμέρισμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ο.Τ.Α. στον 
οποίο ανήκει. Το κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα ανήκει σε έναν μόνο Ο.Τ.Α., 
ενώ κάθε Ο.Τ.Α. μπορεί να έχει τουλάχιστον ένα Δημοτικό Διαμέρισμα. Στην 
περίπτωση αυτή τα όρια του Ο.Τ.Α. και του Δημοτικού Διαμερίσματος θα 
συμπίπτουν. Ιδιότητές του είναι το Όνομα και ο Ο.Τ.Α. που ανήκει.

Οικοδομικό Τετράγωνο

Το Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) ανήκει σε έναν και μόνο Ο.Τ.Α. Κάθε 
Ο.Τ.Α. μπορεί να έχει πολλά αλλά και κανένα Ο.Τ. ανάλογα με το αν έχει 
συνταχθεί Πολεοδομική Μελέτη. Βασικές ιδιότητες του Ο.Τ. είναι ο Αριθμός, 
ο Ο.Τ.Α. που ανήκει και το ΦΕΚ με το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε.

Εκλογική Περιφέρεια

Η Εκλογική Περιφέρεια ανήκει σε κάποιο Νομό. Ένας Νομός δηλαδή μπορεί 
να έχει τουλάχιστον μια Εκλογική Περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή τα όρια 
Νομού και Εκλογικής περιφέρειας ταυτίζονται. Οι Νομοί Αττικής και 
Θεσσαλονίκης είναι οι μοναδικοί Νομοί στην Ελλάδα που έχουν 
περισσότερες από μια Εκλογικές Περιφέρειες. Βασικές ιδιότητες είναι το 
Όνομα, ο Νομός και ο Αριθμός των Βουλευτών που εκλέγει.

Δ.Ο.Υ.

Εντός του κάθε Νομού υπάρχουν Δ.Ο.Υ. Σε κάθε Νομό υπάρχει το λιγότερο 
μια Δ.Ο.Υ. Βασική ιδιότητα της κάθε Δ.Ο.Υ. είναι ο Κωδικός, το Όνομα της 
και ο Νομός που βρίσκεται.
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Αστυνομικό Τμήμα

Η Αστυνομία οργανώνεται σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας. Υπάρχουν 
διάφορα Αστυνομικά Τμήματα εντός του κάθε Νομού που το καθένα έχει μια 
περιοχή ευθύνης. Ιδιότητες του κάθε Αστυνομικού Τμήματος είναι το Όνομά 
του, ο Τύπος του, η Διεύθυνση που ανήκει και ο Νομός που βρίσκεται.

Σχολική Διεύθυνση

Η Σχολική Διεύθυνση οργανώνεται σε επίπεδο Νομού. Ετσι κάθε νομός έχει 
μια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που έχουν 
περισσότερες. Η Σχολική Διεύθυνση έχει τις εξής ιδιότητες: Όνομα, Βαθμός, 
Νομός.

Πολεοδομία

Εντός των ορίων ενός μεγάλου Νομού μπορεί να υπάρχουν και 
περισσότερα του ενός Πολεοδομικά Γραφεία (π.χ. ο νομός Θεσσαλονίκης 
έχει τις Πολεοδομίες Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού). Σε κάθε Νομό 
υπάρχει το λιγότερο μια Πολεοδομία η οποία είναι υπεύθυνη για ορισμένους 
Ο.Τ.Α. Ετσι κάθε Ο.Τ.Α. Ανήκει στην περιοχή ευθύνης μιας και μόνο 
Πολεοδομίας. Ιδιότητες της Πολεοδομίας είναι: Όνομα, Νομός.

Ζώνη Πολεοδομικών Ρυθμίσεων

Εντός των ορίων του κάθε Νομού είναι πιθανό να υπάρχει μια τέτοιου είδους 
ζώνη χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Ιδιότητες της Ζώνης Πολεοδομικών 
Ρυθμίσεων είναι ο Κωδικός, ο Τύπος, και το ΦΕΚ με το οποίο κυρώθηκε.

Ταχυδρομεία

Τα ταχυδρομεία οργανώνονται σε επίπεδο νομού. Η οργάνωσή τους 
λαμβάνει υπόψη του νέους ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν. Ετσι εντός των ορίων 
του κάθε Νομού υπάρχουν ένα ή και περισσότερα Ταχυδρομεία ενώ εντός 
των ορίων μεγαλύτερων πόλεων υπάρχουν περισσότερα του ενός 
ταχυδρομεία (π.χ. Θεσσαλονίκη κ.α.). Ιδιότητες του Ταχυδρομείου είναι: 
Όνομα, Διεύθυνση που ανήκει, Ταχ. Κώδικας π ου βρίσκεται.
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Ταχυδρομικός Κώδικας (Τ.Κ.)

Και ο Τ.Κ. είναι οργανωμένος σε επίπεδο Νομού. Κάθε Ταχυδρομείο είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή σε ορισμένους Τ.Κ. (π.χ. Ταχυδρομείο Καλαμαριάς 
υπεύθυνο για τους Τ.Κ. 55131, 55132, 55133, 55134). Ιδιότητες του 
Ταχυδρομικού Κώδικα είναι το Νούμερο του καθώς και το Ταχυδρομείο το 
οποίο εξυπηρετείται.

Υποθηκοφυλακείο

Κάθε Υποθηκοφυλακείο είναι υπεύθυνο για ορισμένους Ο.Τ Α. Σε κάθε 
Νομό υπάρχει τουλάχιστον ένα Υποθηκοφυλακείο ενώ κάθε Ο.Τ.Α. 
εξυπηρετείται από ένα και μόνο Υποθηκοφυλακείο. Ιδιότητες του είναι το 
Όνομά του, η Έδρα του και ο Τύπος του.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί το αναλυτικό διάγραμμα κλάσεων το 
οποίο έγινε με το Rational Rose 98i Enterprise Edition. Πρόκειται για 

εργαλείο που υποστηρίζει την οντοκεντρική μοντελοποίηση με την χρήση 
της UML.

Στόχος του μοντέλου αυτού είναι να υπάρχει ανεξάρτητα από την 
υλοποίησή του. Δηλαδή μπορεί να υιοθετηθεί από όλους τους φορείς που 
παράγουν δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και να αποτελεί μοντέλο 
αναφοράς. Ετσι π.χ. όταν γίνονται μελέτες GIS σε τοπικό επίπεδο να 
δομούνται οι βάσεις δεδομένων με βάση το ίδιο μοντέλο ώστε τελικά να 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα (διαλεπουργικότητα - interoperability) μεταξύ 
τους (Αναλυτικά για την χρησιμότητα του μοντέλου αναφερόμαστε στο 
κεφάλαιο 3).

5.5 Διαδικασία μοντελοποίησης με την χρήση του Rational Rose 
98i

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις 
βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο Rational Rose ώστε να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η βασική 
οθόνη του προγράμματος και συγκεκριμένα η Logical View, η περιοχή εντός 
της οποίας θα γίνει ο σχεδιασμός του μοντέλου.

Για να δημιουργηθούν οι κλάσεις και οι σχέσεις του μοντέλου
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χρησιμοποιούμε την επιλογή Tools->Create -»Class, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήμα.

Start Rational Ring (untit _jD\WINNT\ProWM\Adrwn na 3.58 AM

Με την παραπάνω ενέργεια δημιουργείται μια “κενή" κλάση. Για να την 
επεξεργαστούμε κάνουμε διπλό κλικ πάνω της ή δεξί κλικ και επιλέγουμε 
Open specification. Μια καρτέλα όμοια με αυτή της παρακάτω εικόνας 
ανοίγει και μπορούμε να επεξεργαστούμε πλήρως την κλάση. Στο πεδίο 
Name δίνουμε το όνομά της ενώ στην περιοχή Export Control είναι 
επιλεγμένη η default τιμή Public. Αυτή η επιλογή έχει να κάνει με το αν η 
κλάση είναι ορατή ή όχι και εκτός του package στο οποίο ανήκει. Σημαντικό 
είναι στην καρτέλα Detail να επιλεγεί η ιδιότητα Persistent διότι μόνο τότε η 
κλάση θα είναι “ορατή” σε περίπτωση που πρέπει να μετατραπεί το μοντέλο 
σε εντολές της SQL (θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στο επόμενο 
κεφάλαιο).

Στην καρτέλα Attributes διαχειριζόμαστε τις ιδιότητες της κλάσης, τα 
πεδία δηλαδή του αντίστοιχου πίνακα. Μέσα στην καρτέλα Attributes 
κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Insert για να δημιουργήσουμε μια νέα 

ιδιότητα. Δίνουμε το όνομα της ιδιότητας και στη συνέχεια με δεξί 

κλικ-»Ορβη specification επεξεργαζόμαστε την ιδιότητα. Ορίζουμε τον τύπο 

του πεδίου (π.χ. integer, string κτλ), το μέγεθος του, αν πρόκειται για 
πρωτεύων κλειδί, αν επιτρέπονται Nulls κτλ.
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Στην καρτέλα Relations εμφανίζονται οι σχέσεις στις οποίες συμμετέχει η 
κλάση. Οι σχέσεις δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κλάσεις 

δηλαδή Tools->Create -^Association (ή Aggregate Association αν πρόκειται 

για Aggregation) και επιλογή των δύο κλάσεων που θα συμμετέχουν. Οι 

σχέσεις επεξεργάζονται με δεξί κλικ πάνω στην σχέση-> Open specification 

όπου ορίζεται το όνομα της σχέσης, η φορά, η multiplicity κάθε κλάσης κ.α. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Rational Rose υπάρχουν στο 
http://www.rational.com

5.5.1 Διαδικασία εισαγωγής μοντέλων από Microsoft Visio σε 
Rational Rose

Κατά την παρούσα εργασία προέκυψε η ανάγκη για εισαγωγή έτοιμων 
μοντέλων από το Microsoft Visio 2000 σε Rational Rose 98i για 

επεξεργασία. Συγκεκριμένα πρόκειται για διαγράμματα του μοντέλου 
αναφοράς ArcGIS Administrative Boundaries Data Model (αναλυτικά 
κεφάλαιο 3). Κατευθείαν συνεργασία μεταξύ των δύο λογισμικών δεν 

υπάρχει και η διαδικασία μετατροπής από το ένα στο άλλο είναι σύνθετη και
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γίνεται με τη βοήθεια άλλων λογισμικών. Παρακάτω περιγράφεται μια τέτοια 
διαδικασία.

Συγκεκριμένα από τον δικτυακό τόπο της Meta Integration Inc. 
http://www.metaintearation.net/Products/Downloads πρέπει να 
προμηθευτούμε το εργαλείο ΜΙΜΒ (Meta Integration Model Bridge). To 
MIMB είναι ένα γραφικό εργαλείο για Windows 95/98/ΝΤ που επιτρέπει την 
μετατροπή object models από ένα πρότυπο σε κάποιο άλλο. Παρακάτω 
βλέπουμε την βασική οθόνη του ΜΙΜΒ. Σημειώνεται ότι η έκδοση που είναι 
διαθέσιμη στο site μπορεί να εξάγει μοντέλα που περιέχουν το πολύ 10 
κλάσεις ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός στην εισαγωγή μοντέλων.

Οι τεχνολογίες και τα προϊόντα που υποστηρίζονται από το ΜΙΜΒ είναι:

---------------Object Modeling Tools (UML based)------------------
Rational Rose v4.0, 98, 98i, 2000, 2000e & 2001 
Microsoft Visual Modeler 2.0 (same as Rose)
CA (Platinum) ParadigmPlus v3.52
University Of California, Irvine (UCI)'s Argo/UML (via 
XMI)
Data Modeling Tools (IDEF1X based):
Rational Rose 2000e & 2001 (Data Modeler)
CA (Platinum) ERwin v3.0 to v3.5.x (formerly LogicWorks)
Oracle Designer 2000 vl.3.2, v2.1.2 & v6.0
Sybase PowerDesigner CDM νβ.Ι.χ
Sybase PowerDesigner PDM νβ.Ι.χ
Popkin System Architect 2001 7.1
Sterling Software COOL:GEN v4.1a & v5.0 (formerly Texas
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Instruments IEF/Composer)
Sterling Software COOL:Enterprise v2.7 (formerly 
KnowledgeWare ADW)
Sterling Software COOL:DBA v5.3.2 (formerly Cayenne 
Terrain for DB2)
Sterling Software COOL:BusinessTeam v2.2.1 (formerly 
Cayenne Groundworks)
Silverrun Silverrun-RDM v2.4.4, v2.6.2 & v2.7.2 
Visible Corporation IE: Advantage v6.1Select Software 
Select SE v7.0
Intersolv AppMaster Designer v4.0

---------------XML Technologies---------------
W3C XML's Specifications (DTD) 1.0 
DCD compliant XML DTD 
HL7 (Health) compliant XML DTD 
FpML (Finance) compliant XML DTD
Object Management Group (OMG)'s XML Metadata Interchange 
(XMI)
Microsoft's XML Interchange Format (XIF)
Meta Data Coalition XML Format (MDC XML)

---------------Development Environments---------------
Microsoft Visual Studio (XIF)
IBM's VisualAge and WebSpere (XMI)

---------------Repositories---------------
Microsoft Repository 2.1b via XML Interchange Format 
(XIF)
Microsoft Repository 3.x via MDC XML Format (MDC XML) 
Unisys Repository 2.0 (via XMI)
NCR Teradata MDS 02.00.00

---------------Databases---------------
Microsoft SQL Server 7.0 via Microsoft Repository

---------------Direct access to schema of Relational (RDBMS) and
Object (OODBMS) databases 
Sun/JavaSoft JDBC v2.0 driver (ODBC)

Από την περιοχή Import και το μενού Bridge επιλέγουμε το προϊόν με το 
οποίο δημιουργήθηκε το μοντέλο που θέλουμε να εισάγουμε, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε Microsoft XML/XIF. Στη συνέχεια 
επιλέγουμε το αρχείο στο οποίο περιέχεται το μοντέλο και εκτελούμε Import 
Model. Στην συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία στην περιοχή Export 

για την εξαγωγή του μοντέλου. Τώρα στο μενού Bridge επιλέγουμε Rational 

Rose 98i to 2000 και εκτελούμε Export model. Η διαδικασία είναι απλή και 
σύντομη και στην περιοχή κάτω από τα μενού εμφανίζονται μηνύματα για 

την πρόοδο της διαδικασίας. Όπως είναι κατανοητό το συγκεκριμένο
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εργαλείο λειτουργεί σαν “γέφυρα” μεταξύ διαφόρων προτύπων και καθιστά 
δυνατή την επικοινωνία μεταξύ διαφόρων εργαλείων μοντελοποίησης.

Για να εισαχθεί ένα μοντέλο από το Visio 2000 στο λογισμικό αυτό είναι 
απαραίτητη η μετατροπή του σε αρχείο .xml. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του 
Microsoft Repository 2.1b το οποίο περιέχεται στο Microsoft Visual Studio 
και συγκεκριμένα αποτελεί συστατικό της Visual Basic 5 και μετά. 
Σημειώνεται ότι η τρέχουσα έκδοση του ΜΙΜΒ (2.5.0) δεν υποστηρίζει προς 
το παρόν την μετατροπή μοντέλων από το Visio 2002.

Τέλος ένας άλλος τρόπος εισαγωγής μοντέλων στο Rose είναι το 
εργαλείο ΧΜΙ το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στο site της Rational. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο όμως δεν υποστηρίζει την έκδοση του Rose που 
υπάρχει διαθέσιμη. Αντίθετα υποστηρίζει τις εκδόσεις από το 2000 και μετά. 
Πληροφορίες για θέματα που αφορούν στη χρήση του Rational Rose 
υπάρχουν στο http://www.rational.com/support.
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6
Υλοποίηση του μοντέλου

6.1 Εισαγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εννοιολογικού μοντέλου στα 
προηγούμενα κεφάλαια, στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε έναν πιθανό 
τρόπο υλοποίησης του. Με βάση όσα αναφέραμε στο κεφάλαιο 1 για την 
αποθήκευση των χωρικών δεδομένων σε συστήματα βάσεων δεδομένων, 
θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του μοντέλου μέσω ενός από τα 
λογισμικά που υποστηρίζουν την λειτουργία αυτή.

Το λογισμικό που επιλέχθηκε είναι η PostgreSQL, ένα σύστημα βάσεων 
δεδομένων το οποίο λειτουργεί σε Linux. Η επιλογή αυτή έγινε για τον λόγο 
ότι το λογισμικό είναι open source με ότι πλεονεκτήματα σημαίνει αυτό στον 
τομέα της οικονομίας. Ακόμη η αξιοπιστία των εργαλείων αυτών είναι αρκετά 
αυξημένη σε σχέση με άλλα συστήματα αλλά λήφθηκε υπόψη και η 
αυξανόμενη τάση χρήσης open source λογισμικού.

6.2 Εξαγωγή του μοντέλου από Rational Rose σε 
PostgreSQL - Δημιουργία της βάσης δεδομένων

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η εξαγωγή του λογικού μοντέλου που 
δημιουργήθηκε στο εργαλείο μοντελοποίησης, στην περίπτωσή μας το 
Rational Rose, για την δημιουργία της βάσης δεδομένων. Η PostgreSQL δεν 
είναι ένα γραφικό εργαλείο αλλά δέχεται εντολές από μια γραμμή εντολών 
και δημιουργεί τις βάσεις δεδομένων με εντολές της SQL τύπου create table. 
Επομένως το μοντέλο για να εισαχθεί στην PostgrSQL πρέπει να 
μετατραπεί σε τέτοια μορφή. Αυτό μέσα από το Rose γίνεται με την εντολή 

Tools->DDL->Generate Code. Δηλαδή επιλέγουμε τις κλάσεις και τις 

σχέσεις του μοντέλου για τις οποίες θέλουμε να εξαχθεί ένα τέτοιο αρχείο 
(στην περίπτωσή μας όλες) και εκτελούμε την παραπάνω εντολή. Αμέσως 

εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου με το οποίο δημιουργείται το 
αρχείο .sql που περιέχει τις εντολές σε sql για την δημιουργία της βάσης.
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Επιλέγουμε την μορφή που θα έχει το αρχείο με βάση ποιο λογισμικό θα 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και δίνουμε το όνομά του. Για την περίπτωση 
της PostgreSQL επιλέγουμε ANSI. Παρακάτω παραθέτουμε τα περιεχόμενα 
του αρχείου που δημιουργήθηκε:

CREATE TABLE T_Kratos(

KratosID integer(1) NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20),

PRIMARY KEY(KratosID))

CREATE TABLE T_Perifereia(

Perifereiald integer(20) NOT NULL UNIQUE, 

Onoma VARCHAR(20),

Edra VARCHAR(20),

Oria object,

KratosID integer(1) NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (KratosID) REFERENCES T_Kratos, 

PRIMARY KEY(Perifereiald ))

CREATE TABLE T_Nomarxiaki Aytodioikisi(

nomarxiakiAytodioikisild integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(20), 

edra VARCHAR(20),
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PRIMARY KEY(nomarxiakiAytodioikisild))

CREATE TABLE T_Nomos(

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20),

Protevousa VARCHAR(20),

Oria object,

nomarxiakiAytodioikisild integer NOT NULL UNIQUE, 

FOREIGN KEY (nomarxiakiAytodioikisild) REFERENCES 

T_Nomarxiaki Aytodioikisi,

Perifereiald integer(20) NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Perifereiald ) REFERENCES T_Perifereia, 

PRIMARY KEY(Nomosld))

CREATE TABLE T_Ypothikofylakeio(

ypothikofylakeiold integer NOT NULL UNIQUE, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL, 

typos VARCHAR(10) NOT NULL, 

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(ypothikofylakeiold))

CREATE TABLE T_Poleodomia(

poleodomiald integer NOT NULL UNIQUE, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50), 

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(poleodomiald))
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CREATE TABLE Τ_ΟΤΑ(

Otald integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20) NOT NULL,

DimosHkoinotita integer(1) NOT NULL,

Edra VARCHAR(20) NOT NULL,

Oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

ypothikofylakeiold integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (ypothikofylakeiold) REFERENCES 

T_Ypothikofylakeio,

poleodomiald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (poleodomiald) REFERENCES T_Poleodomia, 

PRIMARY KEY(Otald))

CREATE TABLE T_Dimotiko Diamerisma(

dimotikoDiamerismald integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(20) NOT NULL, 

oria object,

Otald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Otald) REFERENCES T_OTA,

PRIMARY KEY(dimotikoDiamerismald))

CREATE TABLE T_Oikodomiko Tetragono(

oikodomikoTetragonoId integer NOT NULL UNIQUE,

perigrafi VARCHAR(30),

arithmosFek VARCHAR(IO),

imerominiaFek date,

oria object,

Otald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Otald) REFERENCES T_OTA,

PRIMARY KEY(oikodomikoTetragonoId))

CREATE TABLE T DOY(
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doyld integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(25), 

edra VARCHAR(20), 

dieythinsi VARCHAR(30), 

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(doyld))

CREATE TABLE T_Astynomiko Tmima(

astymonikoTmimald integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR(25) NOT NULL, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL, 

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(astymonikoTmimald))

CREATE TABLE T_Taxydromeio(

taxydromeiold integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR(25) NOT NULL, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL, 

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(taxydromeiold))

CREATE TABLE T_Taxydromikos Kodikas( 

tkid integer NOT NULL UNIQUE, 

arithmos VARCHAR(5) NOT NULL, 

oria object,

taxydromeiold integer NOT NULL UNIQUE,
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FOREIGN KEY (taxydromeiold) REFERENCES 

T_Taxydromeio,

PRIMARY KEY(tkid))

CREATE TABLE T_Eklogiki Perifereia(

eklogikiPerifereiald integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(25) NOT NULL, 

arithmosVouleyton integer(2) NOT NULL, 

oria integer,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(eklogikiPerifereiald))

CREATE TABLE T_Zoni Poleod Rythm(

zoniPoleodRythmld integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR NOT NULL, 

arithmosFek VARCHAR(IO), 

imerominiaFek VARCHAR, 

oria integer,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(zoniPoleodRythmld))

CREATE TABLE T_Sxoliki Dieythinsi(

sxolikiDieythinsild integer NOT NULL UNIQUE,

onoma VARCHAR(25),

edra VARCHAR(25),

typos VARCHAR(20),

oria object,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(sxolikiDieythinsild))
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι 
εντολές για την δημιουργία των πινάκων στο παραπάνω αρχείο είναι η σειρά 
με την οποία επιλέχθηκαν οι κλάσεις.

To Rational Rose δεν υποστηρίζει την PostgreSQL έτσι το παραπάνω 
αρχείο είναι απαραίτητο να υποστεί ορισμένη επεξεργασία (editing) πριν την 
δημιουργία της βάσης δεδομένων. Κατ’ αρχήν το DDL Tool δεν υποστηρίζει 
την χρήση πεδίων που είναι objects. Ετσι πρέπει σε όποιες κλάσεις 
περιέχεται η φράση oria object να αντικατασταθεί με την αντίστοιχη εντολή 

του PostGIS για την δημιουργία πεδίου που θα περιέχει την χωρική 
πληροφορία. Ακόμη υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνει αλλαγή της 
θέσης εντός του αρχείου των εντολών που δημιουργούν συγκεκριμένους 
πίνακες, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία τους. Δηλαδή όπως αναφέραμε, 
αν η επιλογή των κλάσεων πριν την εξαγωγή του αρχείου DDL από το Rose 
γίνει τυχαία, τότε υπάρχει περίπτωση να δίνεται εντολή για δημιουργία ενός 
πίνακα Α χωρίς πρώτα να δημιουργείται ο πίνακας Β στον οποίο αναφέρεται 
ο πίνακας Α μέσω ξένου κλειδιού. Το τελικό αρχείο για την δημιουργία της 
βάσης δεδομένων μέσα στην PostgreSQL μετά την επεξεργασία είναι το 
παρακάτω:

begin;

CREATE TABLE T_Kratos (

KratosID integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20),

PRIMARY KEY(KratosID));

CREATE TABLE T_Perifereia(

Perifereiald integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20),

Edra VARCHAR(20),

KratosID integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (KratosID) REFERENCES T_Kratos, 

PRIMARY KEY(Perifereiald)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Perifereia','Oria',- 

1, 'MULTI POLYGON',2);
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CREATE TABLE T_Nomarxiaki_Aytodioikisi(

nomarxiakiAytodioikisild integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(20), 

edra VARCHAR(20),

PRIMARY KEY(nomarxiakiAytodioikisild));

CREATE TABLE T_Nomos(

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20),

Protevousa VARCHAR(20),

nomarxiakiAytodioikisild integer NOT NULL UNIQUE, 

FOREIGN KEY (nomarxiakiAytodioikisild) REFERENCES 

T_Nomarxiaki_Aytodioikisi,

Perifereiald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY(Perifereiald ) REFERENCES T_Perifereia 

PRIMARY KEY(Nomosld)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Nomos','Oria',- 

1,'MULTIPOLYGON',2);

CREATE TABLE T_Ypothikofylakeio(

ypothikofylakeiold integer NOT NULL UNIQUE, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL, 

typos VARCHAR(10) NOT NULL,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos,

PRIMARY KEY(ypothikofylakeiold)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Ypothikofylakeio','Oria', 

1,

'MULTI POLYGON',2);
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CREATE TABLE T_Poleodomia(

poleodomiald integer NOT NULL UNIQUE, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50),

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(poleodomiald)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Poleodomia','Oria',- 

1, 'MULTI POLYGON',2);

CREATE TABLE T_OTA(

Otald integer NOT NULL UNIQUE,

Onoma VARCHAR(20) NOT NULL,

DimosHkoinotita integer NOT NULL,

Edra VARCHAR(20) NOT NULL,

oikodomikoTetragonoId integer NOT NULL UNIQUE, 

ypothikofylakeiold integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (ypothikofylakeiold) REFERENCES

T_Ypothikofylakeio,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos,

FOREIGN KEY (ypothikofylakeiold) REFERENCES

T_Ypothikofylakeio,

poleodomiald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY(poleodomiald) REFERENCES T_Poleodomia, 

PRIMARY KEY(Otald)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_OTA','Oria' , - 

1,'MULTIPOLYGON',2);

CREATE TABLE T_Dimotiko_Diamerisma(

dimotikoDiamerismald integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(20) NOT NULL,
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Otald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Otald) REFERENCES T_OTA,

PRIMARY KEY(dimotikoDiamerismald));

select

AddGeometryColumn('admin','T_Dimotiko_Diamerisma','Oria'

,-l,

'MULTI POLYGON',2) ;

CREATE TABLE T_Oikodomiko_Tetragono(

oikodomikoTetragonoId integer NOT NULL UNIQUE, 

perigrafi VARCHAR(30), 

arithmosFek VARCHAR(IO), 

imerominiaFek date,

Otald integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Otald) REFERENCES T_OTA,

FOREIGN KEY (Otald) REFERENCES T_OTA,

PRIMARY KEY(oikodomikoTetragonoId));

select

AddGeometryColumn('admin','T_Oikodomiko_Tetragono','Oria

',-1,
'MULTIPOLYGON',2);

CREATE TABLE T_DOY(

doyld integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(25), 

edra VARCHAR(20), 

dieythinsi VARCHAR(30),

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(doyld)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_DOY','Oria',- 

1, 'MULTI POLYGON',2);

CREATE TABLE T_Astynomiko_Tmima(
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astymonikoTmimald integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR(25) NOT NULL, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos,

PRIMARY KEY(astymonikoTmimald)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Astynomiko_Tmima','Oria',-

1,
'MULTI POLYGON', 2) ;

CREATE TABLE T_Taxydromeio(

taxydromeiold integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR(25) NOT NULL, 

edra VARCHAR(25) NOT NULL, 

dieythinsi VARCHAR(50) NOT NULL,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos, 

PRIMARY KEY(taxydromeiold)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Taxydromeio','Oria',- 

1, 'MULTI POLYGON',2);

CREATE TABLE T_Taxydromikos_Kodikas( 

tkid integer NOT NULL UNIQUE, 

arithmos VARCHAR(5) NOT NULL, 

taxydromeiold integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (taxydromeiold) REFERENCES

T_Taxydromeio,

PRIMARY KEY(tkid));

select

AddGeometryColumn('admin','T_Taxydromikos_Kodikas','Oria

',-1,
'MULTI POLYGON',2);
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CREATE TABLE T_Eklogiki_Perifereia(

eklogikiPerifereiald integer NOT NULL UNIQUE, 

onoma VARCHAR(25) NOT NULL, 

arithmosVouleyton integer NOT NULL,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos,

PRIMARY KEY(eklogikiPerifereiald)); 

select

AddGeometryColumn('admin','T_Eklogiki_Perifereia','Oria'

,-i,
'MULTI POLYGON',2);

CREATE TABLE T_Zoni_Poleod_Rythm(

zoniPoleodRythmld integer NOT NULL UNIQUE, 

typos VARCHAR NOT NULL, 

arithmosFek VARCHAR(IO), 

imerominiaFek VARCHAR,

Nomosld integer NOT NULL UNIQUE,

FOREIGN KEY (Nomosld) REFERENCES T_Nomos,

PRIMARY KEY(zoniPoleodRythmld)); 

select

AddGeometryColumn('admin', 'T_Zoni_Poleod_Rythm' , 'Oria' , -

1,
'MULTIPOLYGON',2);

end;

Οι παραπάνω πίνακες έχουν όλοι γεωμετρική πληροφορία εκτός από τους 
πίνακες Κ RATOS και NOMARXIAKI_AYTODIOIKISI. Η γεωμετρική 
πληροφορία κάθε πίνακα αποθηκεύεται στο πεδίο oria. Όπως αναφέραμε 
όλες οι κλάσεις είναι πολύγωνα έτσι το είδος της γεωμετρίας που έχει το 

πεδίο oria είναι multipolygon. Άλλοι τύποι γεωμετρίας που υποστηρίζονται 
από την PostrgreSQL είναι point, multipoint, line, multilane, polygon, 

multipolygon, geometry collection. H PostrgreSQL χρησιμοποιείται εδώ σε
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συνδυασμό με το εργαλείο PostGIS το οποίο δίνει αυξημένες δυνατότητες 
διαχείρισης χωρικών δεδομένων. Παρακάτω βλέπουμε την λίστα από τους 
πίνακες που δημιουργήθηκαν όπως εμφανίζονται μέσα στο λογισμικό. 
Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν αυτόματα δύο επιπλέον πίνακες: Ο 
πίνακας geometry_columns στον οποίο αποθηκεύεται η πληροφορία 
σχετικά με το ποια στήλη κάθε πίνακα περιέχει γεωμετρική πληροφορία και 
τι είδους, και ο πίνακας spatial_ref_sys στο οποίο αποθηκεύονται 
πληροφορίες σχετικές με την γεωμετρία που αποθηκεύεται όπως π.χ. 
προβολή κ.α.

List of relations
Name | Type 1 Owner

astynomiko tmima | table 1 postgres
dimotiko diamerisma | table 1 postgres
doy | table 1 postgres
eklogiki perifereia | table 1 postgres
geometry columns | table 1 postgres
kratos I table 1 postgres
nomarhiaki aytodioikisi | table 1 postgres
nomos 1 table 1 postgres
oikodomiko tetragono | table 1 postgres
ota | table 1 postgres
perifereia | table 1 postgres
poleodomia | table 1 postgres
sholiki dieythynsi | table 1 postgres
spatial ref sys | table 1 postgres
tahydromeio | table 1 postgres
tk | table 1 postgres
ypothikofylakeio | table 1 postgres
zoni poleod rythm | table 1 postgres
18 rows)

Για να μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα είτε τοπικά είτε μέσω 
Internet είναι απαραίτητο το στήσιμο ενός Apache server. Δηλαδή η 
διαδικασία είναι η ίδια είτε πρόκειται για τοπική χρήση είτε για Δικτυακή. 
Επίσης χρησιμοποιείται η ΡΗΡ, γλώσσα προγραμματισμού ειδική για 
εξαγωγή βάσεων δεδομένων στο Διαδύκτιο, αλλά και ο Map Server, ένα 
εργαλείο μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση των δεδομένων. Δηλαδή 
μέσω της γεωμετρικής πληροφορίας που υπάρχει αποθηκευμένη στο πεδίο 

oria σχηματίζεται κατά περίπτωση ένας χάρτης με τη βοήθεια του Map 
Server. Ένα παράδειγμα τέτοιας υλοποίησης παρουσιάζεται στο παρακάτω 

σχήμα με έναν χάρτη των νομών της Ελλάδος.
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6.3 Ερωτήματα - Queries

Η πραγματική δύναμη ενός τέτοιου συστήματος ουσιαστικά φαίνεται 
από την δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση δεδομένων 
μέσω των ερωτημάτων (queries). Για την ανάγκη λοιπόν της ανάκτησης των 
δεδομένων θα παραθέσουμε παρακάτω κάποια σενάρια ώστε να δείξουμε 
και κάποιες πιθανές χρήσης του συστήματος:

Σενάριο 1
Η περιφερειακή διοίκηση Θεσσαλίας των ΕΛ.ΤΑ. επιθυμεί εντός του νομού 
Τρικάλων να ορίσει έναν νέο Ταχυδρομικό Κώδικα και θέλει να γνωρίζει 
όλους τους Ταχυδρομικούς Κώδικες που βρίσκονται εντός του νομού.

Select tkid, arithmos from tk where truly_inside 
((select oria from nomos where nomosId=48),oria);

Με το παραπάνω ερώτημα ουσιαστικά ανακτούμε όλα τα πολύγωνα τα 
οποία βρίσκονται πλήρως εντός κάποιου άλλου πολυγώνου. Αυτό γίνεται
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μέσω της συνάρτησης truly inside.

Σενάριο 2
Το δημοτικό συμβούλιο του OTA Α θέλει να δημιουργήσει έναν κατάλογο 
από όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν τον ΟΤΑ.

Select doyld,onoma,dieythinsi from doy where ((select 
oria from ota where ota!d=A)&&oria);

Με το ερώτημα αυτό ανακτούμε πολύγωνα τα οποία παρουσιάζουν 
επικάλυψη με κάποιο συγκεκριμένο πολύγωνο.

Σενάριο 3
Εντός του νομού Α κηρύσσεται μια περιοχή σε αναγκαστική απαλλοτρίωση 
και ο Νομάρχης αλλά και το ΥΠΕΧΩΔΕ θέλουν να γνωρίζουν από ποια 
Δημοτικά διαμερίσματα διέρχεται η ζώνη αυτή ώστε να δημιουργηθούν 
γραφεία στις έδρες αυτών για την επαφή με τους πολίτες.

Select dimotikoDiamerismald,onoma from 
dimotiko_diamerisma where ( (select oria from 
zoni_poleod_rythm)&&oria);

Σενάριο 4
Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A.E. προτίθεται να κηρύξει μια περιοχή υπό 
κτηματογράφηση. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να γνωρίζει πριν την 
τελική απόφαση είναι αν υπάρχουν εντός της περιοχή Οικοδομικά 
Τετράγωνα και πόσα, ποια Πολεοδομία είναι υπεύθυνη για την περιοχή 
καθώς επίσης και ποιο Υποθηκοφυλακείο.

Select * from oikodomiko_tetragono where truly_inside ((select 
oria from dimotiko_diamerisma where 
dimotikoDiamerismaId=A)oria);

Select ypothikofylakeiold, onoma from 
ypothikofylakeio,ota,dimotiko_diamerisma where
ypothikofylakeio.ypothikofylakeioId=ota.ypothikofylakeiold and 
ota.otaId=dimotikoDiamerisma.otald and 
dimotikodiamerisma.onoma=A;

Select poleodomiald, onoma from 
poleodomia,ota,dimotiko_diamerisma where 
poleodomia.poleodomiaId=ota.poleodomiald and 
ota.otaId=dimotikoDiamerisma.otald and 
dimotikodiamerisma.onoma=A;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Διαγράμματα data models που παρουσιάζονται στο

Κεφάλαιο 2



Στο Παράρτημα που ακολουθεί υπάρχουν τα διαγράμματα από τα 
περισσότερα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2.

1. ArcGIS Basemap Data Model (Draft)

2. FGDC Framework Design Example

3. ArcGIS Sewer/Stormwater Data Model

4. ArcGIS Gas Distribution Data Model

5. ArcGIS Administrative Boundaries Data Model (Draft)

6. ArcGIS International Hydrographic Organization Data Model

7. ArcGIS Forestry Data Model (Draft)

8. ArcGIS Environmentally Regulated Facilities Data Model 

(Draft)

9. ArcGIS Biodiversity Conservation Data Model (Draft)

10. ArcGIS Defense Data Model (Draft)

11. ArcGIS Marine Data Model (Draft)

12. ArcGIS Parcel Data Model (Draft)

13. The LIST Road Data Model

14. The LIST Cadastral Data Model

15. The LIST Hydrographic Theme Data Model

16. National Cadastral Data Model (ISCM)

17. US Cadastral Data Content Standard (FGDC)
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LEGAL AREA DESCRIPTION
LEGAL AREA DESCRIPTION ID
STATB

COUNTY
C1TY/VILLAGB/TOWN 
OTHER LOCALITY NAME 
SOURCE LINI

P-SS DESCRIP ΓΙΟΝ_________
PLSS DESCRIPTION®
LEGAL AREA DESCRIPTION ID 
ORIOIN OF PUS 
SURVEY NAME 
SECONDARY SURVEY NAME

PLSS TOWNSHIP

I—«3
SURVEY SYSTEM DESCRIPTION

SURVEY SYSTEM DES CRBTION Π) 
LEOAL AREA DESCRIPTION ID 
SURVEY SYSTEM ORION 
SURVEY SYSTEM TYPE 
SURVEY SY8TEM DESIGNATOR

i----^
SURVEY SYSTEM FIRST PUTS ION

SURVEY SYSTEM FUST DIVIEION Π» 
SURVEY ST STEM DESCRIPTION ID 
FIRST DIVISION TYPE 
FIRST DIVISION DEIIQNATOR

PLSB TOWNSHIP ID 
PLSS DESCRIPTION ID 
TOWNSHIP NUMBER 
TOWNSHIP DIRECTION 
T DWNSHIP FRACTION 
RANOE NUMBER 
RANOE DIRECTION 
RANOE FRACTION 
TOWNSHIP DUPLICATE STATUS

PLSS TOWNSHIP FIRST DIVISION
PLSS FIRST DIVISION ID 
PUS TOWNSHIP ID 
FIRST DIVISION ITO 
FIRST DIVISION DESIGNATOR 
FIRST DIVISION SUFFIX

OUTER CONTINENTAL SHELF DESCRIPTION
OUTER CONTINENTAL SHELF DESCRIPTION ID
LEASING MAP
LEASING MAP NAME
OCS OFFICIAL PROTRACTION DIAGRAM
OCS OFFICIAL PROTRACCTION DIAGRAM NAME
LEGAL AR EA DESCRIPTION ID

OCS BLOCK*
OCS DESCRIPTION ID 
OCS BLOC! NUMBER

sl'RVFV SYSTEM SECOND DIVISION
SURVEY SYSTEM SECOND DIVISION ID 
SURVEY SYSTEM FIRSI DIVISION ID 
SECOND DIVISION TYPE 
SECOND DIVISION DESIONAJOR

I OCS BLOCK PaRCFL
OCS BLOCS PARCEL DESIGNATOR 
OCS BLOCS NUMBER

SURV?Y SYSTEM THIRD DIVISION
SURVEY SYSTEM SECOND DIVUIONID 
THIRD DIVISION TYPE 
THIRD DIVISION DESIGNATOR

PLSS TOWNSHIP SECOND DIVISION
PUS SECOND DIVISION ID 
PLS5 FIRST DIVISION ID 
SECOND DIVISION TYPE 
SECOND DIVISION DESIGNATOR 
SECOND DIVISION SUFFIX

PLSS TOWNSHIP THIRD DIVISION
PUS SECOND DIVIEION ID 
THIRD DIVISION TYPE 
THIRD DIVISION DESIGNATOR 
THIRD DIVISION SUFFIX

, LEGAL AREA CORKER

PARCEL LEGAL AREA
LEGAL AREA DESCRIPTION ID 
PARCEL ID
PARCH LEGAL AREA STATUS

PARCEL RECORD BOUNDARY
RECORD BOUNDARY ID 
PARCEL ID
PARCEL RECORD BOUNDARY STATUS

I LEGAL AREA RECORD BOUNDARY
LEGAL AREA DESCRIPTION ID
RECORD BOUNDARY ID
LEGAL AREA RECORD BOUNDARY STATUS

RECORD BOUNDARY

RECORD BOUNDARY CORNER POINT

PARCH CD 
PARCH TYPE 
PARCH NAME
PARCEL LOCAL LABEL

RECORD BOUNDARY ID 
RECORD BOUNDS 
RECORD BOUNDARY LEGAL ST AIDS 
OFFSET LEFT 
OFFSET RDHT 
CONNECTING LINE 
RECORD BOUNDARY COMMENT 
UNITS OF MIASURI LINE 
8 OUR Cl LINE

PARCH ID
PARCEL AREA QUANTITY 
PARCH AREA UNIT 
PARCH AREA TYPE

RECORD BOUNDARY ID 
DIRECTION VALUE 
DISTANCE VALUE

CIRCULAR CURVE
RECORD BOUNDARY ID 
RAMIS
CXNIRAL ANGLE 
DIRECTION 
DEGREE OF CURVE 
LONG CHORD LENGTH 
LENGTH OF CUR VI 
TYPE OF DEGREE OF CURVE

RECORD BOUNDARY □>
CORNER POINT Π)
RECORD BOUNDARY CORNER POINT IEQUINCI 
RECORD BOUNDARY CURVE CORNER TYPE

Ϊ

CORNER PO:\T
CORNER POINT ID 
CORNER ID 
AGENT ID 
MONUMENT TYPE 
MONUMENT DATE SET 
CORNER POINT STATUS 
SOURCE LINE

LEGAL AREA DESCRIPTION ID
CORNER ID
CONTROLLING
PLACEMENT
SEQUENCE
CORNER NUMBER

PARCH ID 
AGENT ID
RESTRICTION TYPE 
RESTRICTION DESCRIPTION 
SOURCE UNI

OTHER CURVE RECORD BOUNDARY REFERENCE
RECORD BOUNDARY ID RECORD BOUNDARY ID
CURVE TYPE RELATED RECORD BOUNDARY ID
PARAMETERS REFERENCE MRICTION

ANGLE

Jh

CORNER
CORNER Π)
CORNE1 CLASSIFICATION 
CORNER LABEL 
COINER QUALIFIER

CORNER POINT MEASURED COORD.'XATE
CORNER POINT ID 
XCOORDGUn 
T COORDINATE 
Z COORDINATE 
COORDINATE VALUE STATUS 
SOURCELOU

PARCEL TRANSACTION
PARCH TRANSACTION ID 
PARCH ID 
EFFECTIVE DATI 
EXPIRATION DATE 
INDEMJTE 
OWNERSHIP TYPE 
TERM AND CONDITION 
SOUR Cl LINE

TRANSFERRED RIGHT
PARCH TRANSACTION ID 
RIGHT ESTATE 
RIGHT DESCRIPTION 
RESERVATION

AGENT ID 
ALIAS AGENT ID 
FORMER AGENT Π)

AGENT ID 
GIVEN NAME 
SURNAME 
OTHER NAME

TRANSACTION AGENT
AGENT ID
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OWNERSHIP PERCENTAGE 
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ORGANISATION NAME 
ORGANIZATION TYPE 
ORGANIZATION STAIE 
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PARCEL ADDRESS AGE VI ADDRESS
PAR CHID AGENT ID
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Επεξήγηση των πεδίων των πινάκων του μοντέλου 

διοικητικών ορίων που αναπτύχθηκε



KRATOS___________________ Κράτος
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
Kratosld integer Κωδικός αναγνώρισης
onoma varchar 20 Ονομα

PERIFEREIA________________ Περιφέρεια
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
perifereiald integer Κωδικός αναγνώρισης
Kratosld integer Κωδικός του κράτους που ανήκει
onoma varchar 20 Ονομα
edra varchar 20 Εδρα
oria multipolygon Επιφάνεια της περιφέρειας

NOMARXIAKI_AYTODIOIKISI Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
nomarxiakiAytodioikisild integer Κωδικός αναγνώρισης
onoma varchar 20 Ονομα
edra varchar 20 Εδρα

NOMOS____________________ Νομός
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
nomosld integer Κωδικός αναγνώρισης
perifereiald integer Κωδικός της περιφέρειας που ανήκει
nomarxiakiAytodioikisild integer Κωδικός της νομ. Αυτοδιοίκησης που ανήκει
onoma varchar 20 Ονομα
protevousa varchar 20 Πρωτεύουσα
oria multipolygon Επιφάνεια του νομού

OTA
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
otald integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού που ανήκει
onoma varchar 20 Ονομα
dimosHkonotita integer 0 ή 1 αν πρόκειται για δήμο ή κοινότητα
edra varchar 20 Εδρα
ypothikofylakeiold integer Κωδικός του υποθηκοφυλακείου στο οποίο ανήκει
poleodomiald integer Κωδικός της πολεοδομίας στην οποία ανήκει
oria multipolygon Επιφάνεια ΟΤΑ

DIMOTIKO_DIAMERISMA Δημοτικό Διαμέρισμα
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
dimotikoDiamerismald integer Κωδικός αναγνώρισης
otald integer Κωδικός του ΟΤΑ που ανήκει
onoma varchar 20 Ονομα
oria multipolygon Επιφάνεια δημοτικού διαμερίσματος

OIKODOMIKO_TETRAGONO Οικοδομικό Τετράγωνο
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
οί kodom i koT etragonold integer Κωδικός αναγνώρισης
otald integer Κωδικός ΟΤΑ που ανήκει
perigrafi varchar 30 Περιγραφή του οικοδομικού τετραγλωνου
arithmosFek varchar 10 Αριθμός του ΦΕΚ με το οποίο κυρώθηκε η ττολεοδομική μελέτη
imerominiaFek date Ημερομηνία του ΦΕΚ με το οποίο κυρώθηκε η παλεοδομική μελέτη
oria multipolygon Επιφάνεια του οικοδομικού τετραγώνου



DOY Δ.Ο.Υ.
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
doyld integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
onoma varchar 25 Ονομα
edra varchar 25 Εδρα
dieythinsi varchar 50 Διεύθυνση
oria multipolygon Επιφάνεια της περιοχής ευθύνης της Δ.Ο.Υ.

ASTYNOMIKO_TMHMA Αστυνομικό Τμήμα
Πεδίο_____________________ Τύπος______ Μέγεθος Επεξήγηση
astynomikoTmimald integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
typos varchar 25 Τύπος αστ. Τμήματος (π.χ. ασφάλεια, τροχαία)
edra varchar 25 Εδρα
dieythinsi varchar 50 Διεύθυνση
oria multipoiygon Επιφάνεια της περιοχής ευθύνης του αστυνομικού τμήματος

Τ AHYDROMEIO ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
taxydromeiold integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
typos varchar 25 Τύπος του ταχυδρομείου (π.χ. κέντρο διανομής)
dieythinsi varchar 50 Διεύθυνση
oria multipolygon Επιφάνεια της περιοχής ευθύνης του ταχυδρομείου

ΤΚ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
tkld integer Κωδικός αναγνώρισης
taxydromeiold integer Κωδικός του ταχυδρομείου από το οποίο εξυπηρετείται
arithmos char 5 Τ.Κ.
oria multipolygon Επιφάνεια του ταχυδρομικού κώδικα

YPOTHIKOFYLAKEIO ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
ypothikofylakeiold integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
edra varchar 20 Εδρα
dieythinsi varchar 50 Διεύθυνση
typos varchar 10 Τύπος (έμμισθο ή άμμισθο)
oria multipolygon Επιφάνεια περιοχής ευθύνης του Υποθυκοφυλακείου

POLEODOMIA ΠΟΛΕΟΔΟΜ A
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
poleodomiald integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
edra varchar 20 Εδρα
dieythinsi varchar 50 Διεύθυνση
oria multipolygon Επιφάνεια περιοχής ευθύνης της πολεοδομίας



EKLOGIKI PERIFEREIA ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
eklogikiPerifereiald integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
onoma varchar 25 Ονομα (π.χ. Α' Θεσσαλονίκης)
arithmosVouleyton integer Αριθμός βουλευτών που εκλέγονται
oria multipolygon Επιφάνεια της εκλογικής περιφέρειας

SHOLIKI DIEYTHINSI ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
sholikiOieythinsild integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
onoma varchar 25 Ονομα (π.χ. Α’βάθμια Τρικάλων)
edra varchar 20 Εδρα
typos varchar 20 Τύπος (π.χ. Α' βαθμια. Β'βάθμια κ.α.)
oria multipolygon Επιφάνεια της περιοχής ευθύνης της σχ. Διεύθυνσης

ZONI POLEOD RHYTHM ΖΩΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πεδίο Τύπος Μέγεθος Επεξήγηση
zoniPoleodRythmld integer Κωδικός αναγνώρισης
nomosld integer Κωδικός του νομού στον οποίο βρίσκεται
typos varchar 30 Τύπος (π.χ. ζώνη απαλλοτρίωσης, αναδασωτέα περιοχή κ.α.)
arithmosFek varchar 10 Αριθμός του ΦΕΚ με το οποίο κυρώθηκε η ρύθμιση
imerominiaFek date Ημερομηνία του ΦΕΚ
oria multipolygon Επιφάνεια που καλύπτει η συγκεκριμένη ζώνη


