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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πολλάπλασιάζεται τα τελευταία 
χρόνια, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, είτε λόγω της ιδιαίτερης οργανωτικής δομής των 
ΟΤΑ, είτε λόγω του ελλείμματος γεωγραφικών δεδομένων η χρήση των ΓΣΠ 
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Οι αυξανόμενες όμως απαιτήσεις των πολιτών για καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών καθώς και η απαίτηση για πιο αποτελεσματική διοίκηση 
δημιουργούν νέες υποχρεώσεις στους ΟΤΑ. Επιπλέον, η ευνοϊκή συγκυρία της 
χρηματοδότησης έργων στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας από το Η 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) θέτουν το ζήτημα της εισαγωγής ΓΣΠ στους 
ΟΤΑ πρώτης προτεραιότητας.

Θεωρούμε λοιπόν ουσιαστικό να προσεγγίσουν οι ΟΤΑ την ενσωμάτωση ενός 
ΓΣΠ στην οργάνωσή τους με συστηματικό τρόπο, γιατί τα πληροφοριακά αυτά 
συστήματα, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, εύκολα αποτυγχάνουν. Θα 
πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί η βέλτιστη στρατηγική που θα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εισαγωγή του ΓΣΠ στους ΟΤΑ.

Η παρούσα εργασία μελετά τα ΓΣΠ και τη χρήση τους από τους ΟΤΑ. 
Επιπλέον αναζητά την στρατηγική για την εφαρμογή των ΓΣΠ σε ΟΤΑ μέσω 
της ανάλυσης των Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (ΚΠΕ) και καταλήγει στο 
να προτείνει και να αναλύσει τους ΚΠΕ για την εφαρμογή ενός ΓΣΠ. Τέλος, με 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας ερωτηματολογίου σε Δήμους 
που χρησιμοποιούν ΓΣΠ, προσπαθεί να προσεγγίσει τον τρόπο με τον οποίο 
εισάγονται τα ΓΣΠ στους ΟΤΑ στην Ελλάδα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της χρήσης των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ - Geographical Information 
Systems - GIS) στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κυρίως 
στις αναπτυγμένες χώρες. Συγχρόνως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προωθούνται χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή των ΓΣΠ, ειδικά μέσω των 
προγραμμάτων υποστήριξης της «κοινωνίας της πληροφορίας». Ένα ερώτημα 
λοιπόν είναι το κατά πόσο θα μπορέσουν οι ΟΤΑ της Ελλάδας να 
ανταποκριθούν στην ευκαιρία αυτή και να προχωρήσουν γρήγορα σε μια 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών τους βασισμένοι στην Τεχνολογία της 
Πληροφορικής και ειδικότερα στη χρήση ΓΣΠ.

Η χρήση των ΓΣΠ στους ΟΤΑ δεν μπορεί να γίνει με αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες. Οι υπηρεσιακές αλλαγές που θα επιφέρει η χρήση τους έχει ως 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια αδράνεια ή αδυναμία στην χρήση τους από 
τους ΟΤΑ στην Ελλάδα. Αυτό επιτείνεται με την έλλειψη οργανωμένων 
γεωγραφικών δεδομένων στην Ελλάδα, που κάνουν τα ΓΣΠ και ακριβότερα και 
πιο αναποτελεσματικά.

Ένα σοβαρό ζήτημα συνεπώς είναι η εύρεση της κατάλληλης μεθοδολογίας για 
την αποτελεσματική εισαγωγή των ΓΣΠ στους ΟΤΑ. Η μεθοδολογία αυτή θα 
πρέπει να αναζητηθεί λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπάρχουσα κατάσταση 
στους ΟΤΑ β) την ιδιαιτερότητα των ΓΣΠ ως πληροφοριακά συστήματα και γ) 
την ευνοϊκή συγκυρία, αφού από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) 
υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για την προώθηση των εφαρμογών 
πληροφορικής.

Στην παρούσα έρευνα ασχολούμαστε μόνο με τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα 
ΓΣΠ ως Πληροφοριακά Συστήματα σε σχέση με το περιβάλλον των ΟΤΑ και με 
το ερώτημα της βέλτιστης στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσει ο ΟΤΑ 
προκειμένου να εισάγει αποτελεσματικά ένα ΓΣΠ στην υπηρεσία του.

Στόχος της έρευνας

Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση των ΚΠΕ για την βέλτιστη εισαγωγή και 
εφαρμογή ΓΣΠ στους ΟΤΑ μέσω α) της βιβλιογραφικής διερεύνησης και β) της 
εξέτασης της υπάρχουσας κατάστασης των ΟΤΑ στην Ελλάδα.
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Οργάνωση της εργασίας

Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια γενική εισαγωγή στα ΓΣΠ.

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την λειτουργία των ΓΣΠ σε περιβάλλον των 
ΟΤΑ. Ειδικότερα αναλύει τον τρόπο που οι ΟΤΑ χρησιμοποιούν τα ΓΣΠ καθώς 
και τα οφέλη που προκύπτουν. Αναλύει ακόμα τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει η εφαρμογή των ΓΣΠ στους ΟΤΑ.

Το τρίτο κεφάλαιο διερευνά τον τρόπο εισαγωγής των ΓΣΠ στους ΟΤΑ. 
Παρουσιάζει τις προσεγγίσεις από τη βιβλιογραφία και καταλήγει σε προτάσεις 
σχετικά με τις φάσεις εισαγωγής ενός ΓΣΠ και με τους ΚΠΕ που εγγυούνται 
την επιτυχημένη εφαρμογή ενός ΓΣΠ σε μια οργάνωση ή υπηρεσία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε προκειμένου να 
διερευνηθούν οι ΚΠΕ στην ελληνική πραγματικότητα και αναλύονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 
σχετικά με την στρατηγική που πρέπει να εφαρμόζουν οι ΟΤΑ για την 
υπάρξουν περισσότερες πιθανότητες για την επιτυχημένη εφαρμογή του ΓΣΠ. 
Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην καταγραφή των φάσεων εισαγωγής ενός 
ΓΣΠ καθώς και στην ανάλυση των ΚΠΕ. Επιπλέον παρουσιάζονται προτάσεις 
σχετικά με την αντιμετώπιση των ΟΤΑ αλλά και της πολιτείας των ΓΣΠ.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία και στο έβδομο κεφάλαιο 
τα παραρτήματα.
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κεφάλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στη σημερινή εποχή, εποχή αλματώδους ανάπτυξης της πληροφορικής, η 
δυνατότητα πρόσβασης, συλλογής και αποθήκευσης πληροφοριών από πολύ 
διαφορετικές πηγές συνεχώς αυξάνεται. Επιπλέον, η ταχύτητα επεξεργασίας 
και μεταβίβασης των πληροφοριών αυτών δημιουργούν νέα εργασιακά αλλά 
και κοινωνικά δεδομένα.

Σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των πληροφοριών έχει χωρική διάσταση, 
δημιουργώντας έτσι την ανάγκη χωρικής ανάλυσης. Επιπλέον, πολλές φορές, 
είναι απαραίτητη η απεικόνιση των δεδομένων αυτών ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζουμε χωρικά με μη χωρικά δεδομένα. Είναι 
φανερό ότι η διαχείριση των πληροφοριών αυτών δεν μπορεί να γίνει 
αποτελεσματικά παρά μόνο με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
και μάλιστα εξειδικευμένων στην διαχείριση χωρικών πληροφοριών. Τέτοια 
συστήματα είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), τα οποία 
εμφανίστηκαν τέλη της δεκαετίας του 70, αν και οι πρώτες εργασίες πάνω 
στα συστήματα αυτά άρχισαν τέλη της δεκαετίας του '50
(www.gisdevelopment.net).

1.1 Χωρικές πληροφορίες: Χάρτες και ΓΣΠ

Μία από τις πολλές συνέπειες της πληροφορικής επανάστασης είναι ο τρόπος 
με τον οποίο απεικονίζουμε τον κόσμο και διαχειριζόμαστε τις χωρικές 
πληροφορίες αυτές.

Από τον πρώτο χάρτη στην εποχή του Ραμσή II (1292πΧ -1225 πΧ) και τη 
γένεση της επιστημονικής χαρτογραφίας από τον Ερατοσθένη (276-194πΧ) 
μέχρι και πριν κάποιες δεκαετίες όλες οι χωρικές πληροφορίες απεικονιζόταν 
στατικά σε χάρτες. Όλοι οι χάρτες χρησιμοποιούν γραμμές, σύμβολα και 
χρώματα για να απεικονίσουν τα διάφορα γεωγραφικά στοιχεία. Αποτελεί 
λοιπόν ο χάρτης και μέσο απεικόνισης στοιχείων αλλά και μια βάση 
αποθήκευσης δεδομένων. Ο τρόπος όμως που απεικονίζονται τα δεδομένα 
αυτά είναι στατικός. Η αλλαγή της παρουσίασης είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Στο ΓΣΠ, ο φυσικός κόσμος απεικονίζεται μέσα από ψηφιακά δεδομένα, τα 
οποία είναι χωρισμένα σε επίπεδα και το καθένα απεικονίζει μια φυσική 
ενότητα - πχ. καλλιέργειες, υδάτινες επιφάνειες, κτίρια, χρήσεις γης, δρόμοι 
κτλ. όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Τα ψηφιακά αυτά δεδομένα, τα οποία στο 
ΓΣΠ αποθηκεύονται και παρουσιάζονται με ξεχωριστό τρόπο, μπορούν εύκολα 
να επεξεργαστούν και να αναλυθούν. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχουμε τη 
δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε εύκολα τεράστιο όγκο χωρικών δεδομένων 
και να τα παρουσιάζουμε με πολλούς τρόπους. Έτσι μπορούμε πια εύκολα να 
δημιουργούμε πολλούς και διαφορετικούς χάρτες, ή να δημιουργούμε μοντέλα 
για την εξέταση γεγονότων που συμβαίνουν στην επιφάνεια της γης.
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Σενάρια - προβλέψεις

Ανάλυση γεγονότων 
δημιουργία μοντέλα

Ψηφιακή απεικόνιση 
περιβάλλοντος

Φυσικό περιβάλλον

Σχήμα 1. Απεικόνιση του φυσικού περιβάλλοντος από το ΓΣΠ 
(πηγή: Bernhardsen, 1992)

Ο ρόλος των ΓΣΠ αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 
ανάπτυξης της πληροφορικής, του μειούμενου κόστος των αντίστοιχων 
μηχανημάτων και προγραμμάτων, της βελτίωσης των μαθηματικών μεθόδων 
ανάλυσης ερμηνείας και πρόβλεψης του γήινου περιβάλλοντος, της 
αυξανόμενης ευαισθησίας για θέματα περιβάλλοντος και του τεράστιου όγκου 
πληροφοριών που σχετίζονται με ζητήματα κοινωνική και οικονομικής 
ανάπτυξης που δεν μπορούν να μελετηθούν με παραδοσιακό τρόπο 
(Μανιάτης, 1993).
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1.2 Ορισμός του ΓΣΠ

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για τα ΓΣΠ. Η 
πλειοψηφία των ερευνητών θεωρεί το ΓΣΠ ως ένα πληροφοριακό σύστημα 
που επιτρέπει την καταγραφή, αποθήκευση, ενημέρωση, επεξεργασία, 
παρουσίαση και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και γεγονότων που 
λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της γης. (www.gisdevelopment.net, Aronoff 
1995, Bernhardsen 1992, C. Dana Tomlin 1990).

Για την καλύτερη κατανόηση του ορισμού αυτού θα πρέπει να γίνουν οι εξής 
παρατηρήσεις:

α) Ένα ΓΣΠ σχεδιάζεται για να λειτουργήσει με δεδομένα που χαρακτηρίζονται 
από τις χωρικές ή γεωγραφικές τους συντεταγμένες. Αποτελεί συγχρόνως και 
σύστημα βάσεων δεδομένων που έχουν χωρική διάσταση αλλά και σύστημα 
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Από αυτή την άποψη, ένα ΓΣΠ μπορεί να 
θεωρηθεί ως χάρτης «υψηλού επιπέδου» (1 Star, J. Estes, 1990).

β) Το ΓΣΠ προϋποθέτει ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων το οποίο αποτελεί 
το βασικό σημείο αναφοράς για τα χωρικά δεδομένα (Κ. Foote, Μ. Lynch, 
2003).

γ) Ένα σύστημα ΓΣΠ απαιτεί:

• Εισαγωγή δεδομένων, από χάρτες, εναέριες ή δορυφορικές φωτογραφίες 
κλπ.

• Αποθήκευση δεδομένων, ανάκτηση, και ερωτημάτων.

• Μετασχηματισμό δεδομένων, ανάλυση, και δημιουργία μοντέλων.

• Παρουσίαση δεδομένων, όπως χάρτες, αναφορές, και σχέδια.

Είναι φανερό ότι το ΓΣΠ ολοκληρώνει την τεχνολογία. Ενώ και άλλες 
τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να αναλύσουν τις 
αεροφωτογραφίες και τις δορυφορικές εικόνες, ή να δημιουργήσουν τα 
στατιστικά μοντέλα, ή να συντάξουν χάρτες, αυτές όμως οι ικανότητες 
προσφέρονται όλες μαζί μέσα σε ένα ΓΣΠ (Κ. Foote, Μ. Lynch, 2003).

δ) Αν και περιορίζουμε συχνά την έννοια χωρικών δεδομένων στους χάρτες 
(π.χ., χρήση γης, βλάστηση), τα χωρικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης 
εικόνες (π.χ., δορυφορικά δεδομένα), τις παρατηρήσεις γεγονότων (π.χ., 
βροχοπτώσεις), ή τα δεδομένα που συνδέονται με γεωγραφικές περιοχές (π.χ. 
αρχεία απογραφής). Κατά συνέπεια, εκτός από τους χάρτες, ένα ΓΣΠ πρέπει 
να είναι ικανό να χειριστεί και άλλους τύπους δεδομένων.

ε) Το ΓΣΠ συσχετίζεται με άλλες εφαρμογές βάσεων δεδομένων, αλλά με μια 
σημαντική διαφορά. Όλες οι πληροφορίες σε ένα ΓΣΠ συνδέονται με χωρικές 
συντεταγμένες. Άλλες βάσεις δεδομένων μπορούν να περιέχουν χωρικές 
πληροφορίες (όπως πχ. διευθύνσεις οδών), αλλά η βάση δεδομένων ενός ΓΣΠ 
χρησιμοποιεί την χωρική πληροφορία ως κύριο σύστημα αποθήκευσης και 
πρόσβασης της πληροφορίας.
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Το ΓΣΠ, ανάλογα με τη χρήση του, μπορεί να λειτουργήσει ως αρχειακό 
πληροφοριακό σύστημα, ως σύστημα ανάλυσης προβλημάτων και ως 
σύστημα λήψης αποφάσεων (Eastman κα, 2003).

Αρχειακό σύστημα

Σε πολλές εφαρμογές, η κύρια έμφαση δίνεται στην αποθήκευση δεδομένων. 
Στις περιπτώσεις αυτές σημαντικότερο στοιχείο ενός ΓΣΠ θεωρείται η βάση 
δεδομένων και τότε το ΓΣΠ πρέπει να χαρακτηρίζεται από α) μεγάλες και για 
πολλές χρήσεις βάσεις δεδομένων, β) περιορισμένες αναλυτικές ανάγκες. 
Κυρίως το ενδιαφέρον είναι για ερωτήματα του τύπου: «βρείτε όλες τις 
περιοχές με γεωργική χρήση στις οποίες το έδαφος εμφανίζει υψηλή 
διάβρωση». Στην περίπτωση αυτή η ίδια η βάση δεδομένων είναι το βασικό 
προϊόν του ΓΣΠ.

Αναλυτικό σύστημα

Τα τελευταία χρόνια μια δεύτερη κατηγορία εφαρμογών άρχισε να 
αναπτύσσεται. Αυτή δίνει έμφαση στην ικανότητα ανάλυσης του ΓΣΠ κάποιων 
ειδικών προβλημάτων και συνεπώς μπορούν να χαρακτηρίσουν το ΓΣΠ ως 
σύστημα ανάλυσης ή έρευνας. Οι εφαρμογές αυτές έχουν περισσότερες 
απαιτήσεις από απλές αναζητήσεις ή απλή λειτουργία ως αρχείο. Τα 
συστήματα για τις εφαρμογές αυτές χαρακτηρίζονται από α) μικρές 
εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και β) μεγάλη έμφαση στην ανάλυση, 
κυρίως στη δημιουργία μοντέλων και στατιστικών εφαρμογών.

Σύστημα λήψης αποφάσεων

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μια άλλη κατηγορία εφαρμογών άρχισε να 
αναπτύσσεται, αυτή της λήψης αποφάσεων. Για τη λήψη αποφάσεων τα ΓΣΠ 
μετατρέπονται σε εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία εναλλακτικών 
σεναρίων έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να λαμβάνει αποφάσεις με ορθολογικό 
τρόπο. Τα συστήματα για τις εφαρμογές αυτές χαρακτηρίζονται από α) 
προσανατολισμό σε δράσεις -οι πληροφορίες που προέρχονται είτε από την 
βάση δεδομένων είτε από την ανάλυση έχει στόχο να δημιουργήσει μία 
δράση- και β) σύνδεση με πολλές βάσεις δεδομένων και μοντέλα -μπορούμε 
να έχουμε αρχειακές βάσεις δεδομένων, ή βάσεις προσανατολισμένες στην 
ανάλυση ή μοντέλα που περιγράφουν μια πολύπλοκη διαδικασία, με στόχο να 
λάβουν οι φορείς λήψης αποφάσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Το ΓΣΠ πρέπει να αντιμετωπισθεί ως διαδικασία παρά ως μόνο λογισμικό ή 
υλικό. Το ΓΣΠ χρησιμοποιείται για τη λήψη των αποφάσεων. Ο τρόπος με τον 
οποίο δεδομένα εισάγονται, αποθηκεύονται, και αναλύονται μέσα σε ένα ΓΣΠ 
αντανακλά τον τρόπο που οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για 
λήψη αποφάσεων. Όταν κάποιος βλέπει το ΓΣΠ μόνο ως ένα σύστημα 
λογισμικού ή υλικού χάνει τον κρίσιμο ρόλο του στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων (Κ. Foote, Μ. Lynch, 2003)
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1.3 Βασικές λειτουργίες ενός ΓΣΠ

Οι βασικές λειτουργίες ενός ΓΣΠ είναι οι εξής:

• Εισαγωγή δεδομένων (data input)

• Διαχείριση δεδομένων (data management)

• Επεξεργασία δεδομένων και ανάλυση (data manipulation and analysis)

• Έξοδος δεδομένων (data output)

Εισαγωγή δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να μετατραπούν από τη μορφή που υπάρχουν σε μορφή 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ΓΣΠ. Τα δεδομένα αυτά συνήθως 
βρίσκονται σε μορφή χαρτών, ή πινάκων, ή ηλεκτρονικών αρχείων, ή 
αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών φωτογραφιών κλπ. Η μετατροπή τους 
μπορεί να είναι απλή (σε περίπτωση ηλεκτρονικών αρχείων) ή πολύ 
πολύπλοκη και χρονοβόρα. Η εισαγωγή δεδομένων είναι η δυσκολότερη φάση 
και μπορεί να κοστίζει 5 ή 10 φορές το κόστος του εξοπλισμού και 
προγραμμάτων (Aronoff, 1995). Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι μη 
σωστή εισαγωγή δεδομένων δεν διορθώνεται καθόλου εύκολα και συνεπώς 
δεν θα πρέπει να μην υλοποιείται σωστά η φάση αυτή.

Διαχείριση δεδομένων

Η διαχείριση δεδομένων περιλαμβάνει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το 
σύστημα για να αποθηκεύει και να ανακαλεί τα στοιχεία από τη βάση 
δεδομένων. Ανάλογα με τη μέθοδο εξαρτάται η αποτελεσματικότητα και η 
ταχύτητα του συστήματος.

Επεξεργασία δεδομένων και ανάλυση

Αυτό είναι προφανώς το σημαντικότερο συστατικό ενός ΓΣΠ. Η λειτουργία 
αυτή καθορίζει και την πληροφορία που μπορούμε να έχουμε από ένα ΓΣΠ, 
άρα καθορίζει και τις δυνατότητες του συστήματος. Απαιτείται μια προσεκτική 
διερεύνηση ώστε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα που μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες του χρήστη στο οικονομικό του προγραμματισμό.

Η λειτουργία αυτή της επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων 
παρουσιάζεται αναλυτικά στη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 
Aronoff (1995), Bernhardsen (1992), και DeMers (1997).

Έξοδος δεδομένων

Τα δεδομένα ή τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να παρουσιαστούν 
σε χάρτες, ή πίνακες ή ακόμη και κείμενο, ανάλογα με τις ανάγκες των 
χρηστών.
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1.4 Στοιχεία ενός ΓΣΠ

Ένα πρόγραμμα ΓΣΠ απαιτεί έξη βασικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν την 
αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ομαλή λειτουργία του (Santa Clara 
County - www.sccgov.org). Η μη σωστή λειτουργία ενός από τα στοιχεία αυτά 
επηρεάζουν σημαντικά το όλο σύστημα, ειδικά όταν το ΓΣΠ ενσωματώνεται 
στο σύνολο του οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στο σχήμα 2.

Εφαρμογές

Σχήμα 2. Στοιχεία ενός ΓΣΠ (πηγή: Santa Clara County)

Λογισμικά. Το λογισμικό του ΓΣΠ είναι η βάση για την ανάλυση, παρουσίαση, 
αναζήτηση κλπ των δεδομένων καθώς και για την ανάπτυξη των εφαρμογών.

Εξοπλισμός (Hardware / Network) Ο εξοπλισμός παρέχει την υλική βάση για 
την ανάπτυξη του ΓΣΠ. Αποτελείται από servers, σταθμούς εργασίας, intranet, 
και Internet καθώς και περιφερειακό εξοπλισμό -εκτυπωτές, ψηφιοποιητές 
κλπ.

Δεδομένσ. Η καρδιά του ΓΣΠ είναι τα δεδομένα. Τα χωρικά δεδομένα δίνουν 
τα χωρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των στοιχείων. Τα attribute 
δεδομένα, τα οποία συνδέονται με τα χωρικά δεδομένα, δίνουν τις υπόλοιπες 
ιδιότητες των στοιχείων.

Εφαρμογές. Οι εφαρμογές του ΓΣΠ αποτελούν τον λόγο ύπαρξης του 
συστήματος. Καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους χρήστες.
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Διαδικασίες. Οι διαδικασίες και οι πολιτικές ορίζουν τις μεθόδους για την 
χρήση των δεδομένων του ΓΣΠ. Οι διαδικασίες είναι σημαντικές για τον 
συντονισμό των τμημάτων που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ.

Ανθρώπινο δυναμικά. Χρήστες του συστήματος μπορεί να είναι εξειδικευμένοι 
προγραμματιστές, ή το προσωπικό και η διοίκηση ενός οργανισμού, ή ακόμη 
και εξωτερικοί χρήστες χωρίς καμιά εξοικείωση ή γνώση των ΓΣΠ.
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1.4.1 Λογισμικό ενός ΓΣΠ

Για να μπορεί ένα πληροφοριακό σύστημα να χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά ως 
ΓΣΠ, θα πρέπει, εκτός του βασικού υπολογιστικού συστήματος, να διαθέτει 
κατάλληλο σύστημα που να δίνει την δυνατότητα για διαχείριση βάσεων 
δεδομένων, ψηφιοποίηση χαρτών, χαρτογραφική απεικόνιση, γεωγραφική 
ανάλυση, επεξεργασία εικόνας και στατιστικής ανάλυσης (Eastman κα, 2003).

Βάσεις δεδομένων: Στο κέντρο του ΓΣΠ είναι η βάση δεδομένων. Επειδή 
όμως η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
γήινης επιφάνειας, περιλαμβάνει δύο στοιχεία - μια χωρική βάση δεδομένων 
περιγράφοντας τη γεωγραφία (μορφή και θέση) των δεδομένων, και μια 
βάση δεδομένων ιδιοτήτων περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες 
αυτών των δεδομένων. Εάν πχ. μας ενδιαφέρει ένα κομμάτι ιδιοκτησίας, στα 
γεωγραφικά δεδομένα (χωρική βάση δεδομένων) ανήκουν τα στοιχεία της 
γεωγραφικής θέσης της ιδιοκτησίας, ενώ στα χαρακτηριστικά (βάση 
δεδομένων ιδιοτήτων) ιδιότητες όπως όνομα ιδιοκτήτη, χρήσεις γης, αξία 
ζώνης κλπ.

Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων: Η ιδιαιτερότητα του συστήματος 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system (DBMS) σε 
ένα ΓΣΠ είναι το ότι εκτός των στοιχείων της βάσης θα πρέπει να 
διαχειρίζονται και οι χωρικές πληροφορίες. Το ΓΣΠ ενσωματώνει όχι μόνο 
παραδοσιακές τεχνικές DBMS αλλά και πολλά εργαλεία για την διαχείριση των 
χωρικών δεδομένων. Έτσι είναι δυνατόν να κάνουμε αναλύσεις των 
δεδομένων και συγχρόνως να δημιουργούμε και χάρτες με τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων αυτών. Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να βρούμε τις 
ιδιοκτησίες των μονογονεικών οικογενειών με παιδιά και να δείξουμε τα 
αποτελέσματα σε χάρτη. Ενώ λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα -η παραγωγή του 
χάρτη- είναι χωρικό, η ανάλυση που προηγήθηκε δεν έχει καθόλου χωρικά 
χαρακτηριστικά.

Σύστημα ψηφιοποΐησης χαρτών: Το επόμενο πιο απαραίτητο στοιχείο είναι
ένα σύστημα ψηφιοποΐησης χαρτών που χρησιμοποιείται για να μετατρέψει 
τους υπάρχοντες χάρτες σε ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή - αναλογική 
μεταλλαγή χαρτών μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω των scanners. Αυτή η φάση 
του ΓΣΠ είναι συχνά η περισσότερο χρονοβόρα και δαπανηρή φάση της 
διαδικασίας GIS.

Σύστημα προβολής χαρτών. Γύρω από την κεντρική βάση δεδομένων, 
έχουμε μια σειρά προγραμμάτων λογισμικού. Το πιο βασικό είναι το σύστημα 
προβολής χαρτών που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει στοιχεία της βάσης 
δεδομένων και να τα εμφανίσει με τη μορφή χάρτη στην οθόνη ή να τα 
εκτυπώσει.

Σύστημα γεωγραφικής ανάλυσης. Ένα ισχυρό εργαλείο των ΓΣΠ είναι η 
ικανότητά τους να κάνουν γεωγραφική ανάλυση. Η ανάλυση αυτή διαφέρει 
από τον τρόπο που οι κλασικές βάσεις δεδομένων αναλύουν τα δεδομένα. Π.χ 
εάν πρέπει να βρούμε τις εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 20% που



καλλιεργούνται αυτό είναι αδύνατον να γίνει με τα εργαλεία που διαθέτει μία 
DBMS.

Σύστημα επεξεργασίας εικόνας. Εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία ενός GIS 
που περιγράφηκε, μερικά συστήματα λογισμικού περιλαμβάνουν επίσης τη 
δυνατότητα ανάλυσης εικόνων, πχ. δορυφορικών εικόνων, και τη δυνατότητα 
εξειδικευμένων στατιστικών αναλύσεων. Το σύστημα επεξεργασίας εικόνας 
επιτρέπει τη μετατροπή των στοιχείων που απεικονίζονται σε μια φωτογραφία 
σε στοιχεία χαρτών σύμφωνα με τις διάφορες διαδικασίες ταξινόμησης. Αυτό 
μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις περιοχές που υπάρχει φτωχή 
χαρτογράφηση.

Σύστημα στατιστικής ανάλυσης. Για τη στατιστική ανάλυση, τα περισσότερα 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών προσφέρουν και τις παραδοσιακές 
στατιστικές διαδικασίες καθώς επίσης και μερικές εξειδικευμένες ρουτίνες για 
την ανάλυση των χωρικών στοιχείων λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν 
τα χωρικά στοιχεία στην στατιστική ανάλυση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού ενός ΓΣΠ αναφέρονται 
επιγραμματικά στον πίνακα 1.

Διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων

Διαχείριση αρχείων πληροφοριών των δεδομένων

Εργαλεία εισαγωγής / εξαγωγής δεδομένων

Δημιουργία και επεξεργασία γεωγραφικών στοιχείων

Σχεδιασμός χαρτών

Βασικές ερωτήσεις - αναζητήσεις και προβολές γεωγραφικών στοιχείων

Χαρτογράφηση διευθύνσεων - συμβάντων

Σχεδιασμός και ανάλυση πινάκων

Χωρική ανάλυση

Ανάλυση δικτύων

Ανάλυση γήινης επιφάνειας και τρισδιάστατες απεικονίσεις

Επεξεργασία εικόνας

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά λογισμικού των ΓΣΠ (πηγή: Kentucky -
http://oai.kv.aov^
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1.4.2 Εξοπλισμός

Ένα ΓΣΠ σήμερα χρησιμοποιεί βασικά τον ίδιο εξοπλισμό με αυτόν που 
χρησιμοποιούμε στις συνηθισμένες εφαρμογές γραφείου. Ο βασικός 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ο εξής (Οδηγός "Getting Started with 
GIS", Kentucky - http://oai.kv.aovV

Server: Υποστηρίζει την κεντρική βάση δεδομένων και την πρόσβαση των 
χρηστών. Ο server σχεδιάζεται ώστε να έχει την υπολογιστική δύναμη να 
διαχειριστεί τον τεράστιο αριθμό των δεδομένων.

Η/Υ: Υποστηρίζει τις επιμέρους εφαρμογές στα διαφορετικά τμήματα ενός 
οργανισμού.

Scanner: Είναι καλό να υπάρχουν 2 scanners. Ένας μικρού μεγέθους για 
ψηφιοποίηση κειμένων, μικρών χαρτών, φωτογραφιών κλπ, και ένας μεγάλου 
μεγέθους για ψηφιοποίηση μεγάλων χαρτών, αεροφωτογραφιών.

Εκτυπωτής - Plotter: Χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση χαρτών, σχεδίων, 
αναφορών, εκθέσεων κλπ.

Ψηφιοποιητής:Χρν\σ\\ιο>ηο\έ\ια\ για την ψηφιοποίηση χαρτών ή σχεδίων

Τα συστήματα που υποστηρίζουν τα ΓΣΠ ξεκινούν από λειτουργία του 
προγράμματος σε έναν μεμονωμένο Η/Υ και φτάνουν σε συστήματα που 
αποτελούνται από πολλούς Η/Υ και περιφερειακές συσκευές δικτυωμένες ώστε 
να επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων. Σε μεγάλους οργανισμούς είναι 
προφανώς πιο σωστό το να λειτουργεί ένα δίκτυο που να συνδέει όλους του 
Η/Υ και τις περιφερειακές συσκευές επειδή η πρόσβαση σε έναν κεντρικό 
server κάνει τις λειτουργίες πιο αποδοτικές, αποφεύγονται οι περιττές εργασίες 
και επιτρέπεται πιο εύκολα η ασφάλεια της πρόσβασης και φύλαξη των 
δεδομένων. Ο τύπος του δικτύου που χρησιμοποιείται είναι γνωστός ως client- 
server network και φαίνεται στο σχήμα 3. (Kentucky - http://oai.kv.aov)

Οι εφαρμογές του ΓΣΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μία μεγάλη μερίδα 
των πολιτών εάν τα γεωγραφικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από το Internet. 
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται πολλοί οργανισμοί, όπως πχ φαίνεται στο 
(Indianapolis - www.indvaov.orgy Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει έναν web-server με σύνδεση όπως απεικονίζεται στο σχήμα
4. (Maryland - www.angelfire.conn/md2/chiarellaI
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Access to 
Internet

Σχήμα 3. Τύπος του δικτύου που είναι γνωστός ως client-server network 
(πηγή: Kentucky - httD://oai'kv.aovI

WEB
Server

pjfcltshes
Information

Database
Server

Server
Application

Web Server Database Serverr

Σχήμα 4. Τύπος του δικτύου που χρησιμοποιείται για σύνδεση στο Internet 
(πηγή: Maryland - www.anaelfirexom/md2/chiarella,l
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1.4.3 Δεδομένα

Τα δεδομένα είναι η καρδιά του ΓΣΠ. Παρόλα αυτά δεν είναι εύκολα 
διαθέσιμα. Επιπλέον τα δεδομένα δεν σχηματίζονται με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο. Ο τύπος της πληροφορίας, η κλίμακα, η ακρίβεια, η συμβατότητα και ο 
χρόνος δημιουργίας είναι διαφορετικά και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Επομένως είναι χρήσιμο να εξετάσουμε κάποιες ιδιότητες των χωρικών 
δεδομένων ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την χρησιμότητά τους 
και την ποιότητά τους (City of Vermont - www.vcgi.org).

Κλίμακα

Όλοι είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της κλίμακας από τη χρήση της σε 
καθημερινούς χάρτες. Όταν αναφερόμαστε στα γεωγραφικά δεδομένα είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουμε την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την 
δημιουργία τους.

Σύστημα συντεταγμένων

Τα συστήματα συντεταγμένων βοηθούνε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση 
στη γη ενός στοιχείου. Είναι επίσης απαραίτητο να είναι γνωστό το σύστημα 
συντεταγμένων για όλα τα δεδομένα.

Προβολή

Προβολή είναι η διαδικασία της μετατροπής των γεωγραφικών δεδομένων από 
την σφαιρική επιφάνεια της γης σε έναν επίπεδο χάρτη. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να γίνεται η προβολή των δεδομένων ανάλογα με το ποιες 
παραμορφώσεις επιθυμούμαι να ελαχιστοποιήσουμε. Όλα τα δεδομένα που 
προβάλλονται συγχρόνως θα πρέπει να έχουν το ίδιο σύστημα προβολής.

Χρόνος δημιουργίας δεδομένων

Όλα τα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και 
αρκετά από αυτά δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Είναι αυτονόητο ότι τα δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ενημερωμένα ώστε να εξασφαλίζεται 
η ακρίβεια και η χρησιμότητά τους.

Αρχική χρήση

Είναι βασικό να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν κάποια 
δεδομένα. Η πληροφορία αυτή θα καθορίσει το πόσο τα δεδομένα αυτά είναι 
κατάλληλα για την εφαρμογή που τα θέλουμε. Η χωρική ακρίβεια π.χ. θα είναι 
πολύ διαφορετική εάν ο δημιουργός των δεδομένων ήθελε να γνωρίζει την 
ακριβή θέση ενός στοιχείου ή ήθελε απλώς να υποδείξει που περίπου 
βρίσκεται το στοιχείο αυτό.
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Δεδομένα στην Ελλάδα

Μία καταγραφή των διαθέσιμων δεδομένων στην Ελλάδα δίνεται σε μελέτη 
του ΑΠΘ (www.infosociety.gr/content/downloads/teliko-keimeno-gis.pdf). 
Στην μελέτη αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς, οι οποίοι συμπλήρωσαν 
το σχετικό απογραφικό δελτίο:

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Εποπτευόμενοι Φορείς (ΟΚΧΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κ.λ.π.).

• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και 
Υδρογραφική Υπηρεσία Στρατού)

• Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση Τοπογραφικής, ΕΘΙΑΓΕ) κλπ

Από την επεξεργασία του υλικού που έχει συλλεχθεί προκύπτουν ορισμένα 
γενικά συμπεράσματα που μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

1. Σε γενικές γραμμές τα Υπουργεία και οι αντίστοιχοι εποπτευόμενοι φορείς 
τους έχουν προχωρήσει σε μια αρχική καταγραφή του χαρτογραφικού υλικού 
τους και των εφαρμογών Σ.Γ.Π.

2. Η απουσία καταγραφής χαρτογραφικού υλικού υποβάθρου στις 
περισσότερες περιφέρειες (όπως προκύπτει από τα παραδοτέα των 
επιχειρησιακών τους σχεδίων) απορρέει κυρίως από το γεγονός ότι το 
αναλογικό και ψηφιακό χαρτογραφικό υλικό καθώς και οι εφαρμογές ΣΓΠ. 
υπάρχουν, δημιουργούνται και λειτουργούν όχι στις περιφέρειες αλλά στις 
νομαρχίες και κυρίως στους Ο.Τ.Α.

3. Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο τεχνογνωσίας και διαμόρφωσης πολιτικών 
διάθεσης χωρικών πληροφοριών μεταξύ των φορέων, στο πλαίσιο 
διαμόρφωσης μιας Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Χωρικών δεδομένων. Σε 
άλλους φορείς έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, κάποιοι έχουν 
εκπονήσει υψηλού επιπέδου μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές, άλλοι 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά στο επίπεδο διάθεσης των 
δεδομένων τους και άλλοι δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμοι στα σχετικά 
αντικείμενα.

4. Διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης παρατηρείται στους φορείς και όσον 
αφορά στο επίπεδο μετατροπής των αναλογικών τους πληροφοριών σε 
ψηφιακές και στην παραγωγή πρωτογενών ψηφιακών πληροφοριών.

5. Διάθεση γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν πραγματοποιείται σήμερα 
από κανένα από τους φορείς. Έχει εκδηλωθεί όμως το ενδιαφέρον όλων των 
φορέων, καθώς και κάποιες πρώτες πειραματικές εφαρμογές για την 
οργάνωση μιας τέτοιας λειτουργίας και την ένταξή της σε μια κοινή διαδικασία 
παροχής πληροφόρησης στο πλαίσιο της συγκρότησης Εθνικής Υποδομής 
Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Στο πλαίσιο μιας κοινωνίας της πληροφορίας γίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη 
μιας Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ε.Υ.Γε.Π.) για την 
εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
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αναπτυξιακών στόχων. Η Ε.Υ.Γε.Π. είναι μία ομπρέλα που περιλαμβάνει 
πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες κάτω από τις οποίες οι εμπλεκόμενοι 
οργανισμοί και η νέα τεχνολογία δρουν ταυτόχρονα για να επιτύχουν πιο 
αποτελεσματική χρήση, διαχείριση, και παραγωγή γεωγραφικών ή χωρικών 
δεδομένων.

Μορφές δεδομένων που μπορούν να αποτελέσουν μέρος της Ε.Υ.Γε.Π. είναι οι 
ακόλουθες:

1. Γεωδαιτικά

2. Τοπογραφικά . Υψομετρικά

3. Δορυφορικές απεικονίσεις

4. Ψηφιακά - φωτογρα μ μετρικά

5. Διοικητικά Όρια

6. Κτηματολογικά

7. Δίκτυα

8. Υδρογραφικά

9. Ακτογραμμές

10. Βαθυμετρικά

11. Κτίρια . Πολεοδομικά

12. Τοπωνύμια

13. Χρήση . Κάλυψη Γης

14. Γεωλογικά

15. Εκτιμήσεων Αξιών Γης

16. Ταχυδρομικοί Τομείς

17. Υγρότοποι

18. Εδαφολογικά

19. Δίκτυο βαρύτητας

20. Ζώνες και Περιορισμοί

21. Προστατευόμενες Περιοχές
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1.4.4 Εφαρμογές των ΓΣΠ

Σήμερα τα ΓΣΠ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σε κάθε πεδίο της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για το λόγο αυτό δεν θα κάνουμε μια 
εκτενή αναφορά των εφαρμογών. Εξάλλου οι εφαρμογές των ΟΤΑ 
αναφέρονται εκτενώς σε επόμενα κεφάλαια. Επιγραμματικά και τελείως 
ενδεικτικά θα αναφερθούμε σε κάποιες αναφορές:

Οι J. Star J. Estes (1990) αναφέρει εφαρμογές στους τομείς του 
προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων για περιπτώσεις επιλογής θέσης 
ενός φράγματος και χώρου απόθεσης απορριμμάτων, για διαχείριση υδάτινων 
πόρων, για επικαιροποίηση χαρτών, για προστασία πανίδας, για εφαρμογές σε 
δήμους και για προγραμματισμό γεωργικής παραγωγής. Ο Bernhardsen (1992) 
αναφέρει εφαρμογές ΓΣΠ σε 3 πόλεις (Olso, Edmonton, Burnaby), στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Detroit Edison, USA, σε πρόγραμμα 
κατασκευών στη Stockholm, σε εθνικό και περιφερειακό σχεδίασμά 
περιβάλλοντος στην Ολλανδία και Νορβηγία και στην δημιουργία μιας 
παγκόσμιας βάσης γεωγραφικών δεδομένων. Ο Martin (1991) διερευνά τις 
εφαρμογές ενός ΓΣΠ σε κοινωνικο-οικονομικές εφαρμογές.

Πληροφορίες για εφαρμογές των ΓΣΠ σε διάφορους τομείς μπορούμε να 
δούμε σε αρκετά sites, όπως πχ στα http://www.esri.com.
http://www.aisdevelopment.net/application/. http://aislounae.com/.

Επιγραμματικά οι τομείς εφαρμογών των ΓΣΠ φαίνονται στον πίνακα 2.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΣΠ

Εξυπηρέτηση πελάτη - πολιτών

Αρχαιολογία

Γεωργία

Κατασκευές

Διαχείριση εργασιών

Τράπεζες

Επιλογή περιοχών

Δίκτυα κοινής ωφελείας

Γεωγραφία

Ακίνητη περιουσία

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Φορολόγηση

Π ρογρα μ ματισμός-α ποφάσεις

Διαχείριση περιβάλλοντος

Διαχείριση δασών

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Τουρισμός-Αναψυχή

Άμυνα - Εθνική ασφάλεια

Επιβολή Έννομης Τάξης

Αστικός σχεδιασμός

Γ εωλογία

Τηλεπικοινωνίες

Εκπαίδευση

Βιβλιοθήκες και μουσεία

Εφαρμογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δίκτυα μεταφοράς

Πίνακας 2. Εφαρμογές ΓΣΠ .



1.4.5 Ανθρώπινο δυναμικό

Το ΓΣΠ συχνά θεωρείται απλά ως μέσο για την εκτέλεση των υπαρχόντων 
καθηκόντων του προσωπικού πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Η 
αποτελεσματική χρήση όμως του ΓΣΠ είναι να δημιουργήσουμε νέες 
λειτουργίες και διαδικασίες. Με τη λογική αυτή θα πρέπει να δούμε και τις 
απαιτήσεις μας σε προσωπικό. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή 
του ΓΣΠ, ένας επαρκής αριθμός κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού πρέπει 
να ασχοληθεί αποκλειστικά με το ΓΣΠ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής και 
λειτουργίας του (Suffolk - www.suffolk.va.us).

Το ΓΣΠ είναι ένα εξελιγμένο ΠΣ που εξελίσσεται συνεχώς. Το προσωπικό που 
το υποστηρίζει θα πρέπει να είναι σε θέση διαρκώς να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα και τις απαιτήσεις του συστήματος. Για να συμβαίνει αυτό, η 
διοίκηση πρέπει να έχει μια πολιτική διοίκησης ανθρώπινων πόρων που να 
χαρακτηρίζεται από τα εξής (Μάνθου Β. 1991):

Συνεχής επιμόρφωση προσωπικού. Είναι απαραίτητη προκειμένου το 
προσωπικό να μπορεί να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και σε 
λογισμικό και σε υλικό.

Κίνητρα στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με τα ΓΣΠ. Η ενασχόληση με ένα 
νέο σύστημα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερο ρίσκο για 
ενδεχόμενη αποτυχία, μεταβολή από μια ορισμένη θέση εργασίας. Γι αυτά τα 
πρέπει να υπάρξει μια ανταμοιβή στο προσωπικό.
Σωστή επιλογή προσωπικού. Η επιλογή ακατάλληλου προσωπικού σημαίνει 
απλά ότι το σύστημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. ΓΓ αυτό θα πρέπει να 
σχεδιαστούν κατάλληλα οι απαιτούμενες διαδικασίες επιλογής του 
προσωπικού. (Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ. 2001)

Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει την ομαδική 
εργασία. Ένα ΓΣΠ συνήθως απαιτεί συνεργασία μεταξύ τμημάτων σε έναν 
οργανισμό. Για να γίνει αυτό δυνατό θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργία 
ομάδων εργασίας, ακόμη και διατμηματικών επιτροπών για την διοίκηση του 
προγράμματος μέσα στον οργανισμό.

Εργασιακή κουλτούρα που να προωθεί τον πειραματισμό και την καινοτομία. 
Η εισαγωγή ενός ΓΣΠ δημιουργεί νέες διαδικασίες, σχέσεις εργασίας, 
ιεραρχικές δομές. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές ιδέες και λειτουργίες και να πειραματιστούν 
σε νέες, πιο αποτελεσματικές λύσεις των προβλημάτων.
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1.5 Κόστος εφαρμογής ΓΣΠ

Για την ανάπτυξη του ΓΣΠ απαιτείται να επενδυθούν πόροι σε 5 τομείς: Υλικά, 
λογισμικό, γεωγραφικά δεδομένα, διαδικασίες και εκπαιδευμένο προσωπικό 
(Οδηγός "GIS System Development Guides"]. Πολλές φορές η απόκτηση του 
Η/Υ και του λογισμικού λανθασμένα θεωρείται ως η πιο μεγάλη δαπάνη του 
προγράμματος. Έρευνες όμως αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη των 
γεωγραφικών δεδομένων (που περιλαμβάνει και μέρος των διαδικασιών και 
του προσωπικού) κοστίζει περίπου το 60% έως 80% του όλου προγράμματος. 
Το συνεχιζόμενα κόστη -λειτουργίας και συντήρησης- είναι επίσης σημαντικά. 
Ο συντονισμός μεταξύ ΟΤΑ μπορεί να μειώσει σε κάποιο βαθμό τους πόρους 
που πρέπει να διαθέσει ένας ΟΤΑ προκειμένου να οργανώσει ένα ΓΣΠ.

Για τον καλύτερο καθορισμό του κόστους θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί και 
να αναλυθεί η κάθε κατηγορία κόστους. Οι πηγές κόστους είναι οι εξής: 
(Charlotte - www.charmeck.org]:

Οργάνωση

Κόστος για την καθιέρωση της οργανωτικής δομής του ΓΣΠ.

Προσωπικό

Εξωτερικοί συνεργάτες 

Δεδομένα και εφαρμογές

Εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό)

Συντήρηση εξοπλισμού 

Μετατροπή και συντήρηση δεδομένων 

Εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση 

Συμπληρωματική εκπαίδευση 

Οργάνωσης τάξεων (υλικά κλπ)

Λοιπά κόστη

Έπιπλα, τηλεφωνικά, συνδρομές, αναλώσιμα.

Λοιπά απρόβλεπτα κόστη.

Τα συνεχιζόμενα κόστη θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αυτά 
περιλαμβάνουν: Υποστήριξη λογισμικού, συντήρηση υλικού, επικοινωνίες, 
εκτυπώσεις, προσωπικό και λειτουργικά κόστη, δηλ. αναλώσιμα, εκπαίδευση 
προσωπικού κλπ (Οδηγός "Getting started with GIS")
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Ανάλυση κόστους - οφέλους

Η εφαρμογή των ΓΣΠ είναι και ακριβή και χρονοβόρα. Γι' αυτό και η απόφαση
να προχωρήσει θα πρέπει να είναι απόρροια μια συστηματικής προσέγγισης
μιας ανάλυσης κόστους - οφέλους (Aronoff 1995).

Η αξία ενός συστήματος ορίζεται ως το κλάσμα :

ΑΞΙΑ = ΟΦΕΛΟΣ / ΚΟΣΤΟΣ

Αναλύοντας έχουμε (Indianapolis - www.indvaov.ora1:

Κόστος

• Κόστος εξοπλισμού

• Κόστος δεδομένων

• Κόστος ανθρώπινου δυναμικού (resources). Το κόστος αυτό διακρίνεται σε 
α) κόστος ανάπτυξης εφαρμογών, β) κόστος training και γ) κόστος 
υποστήριξης.

Όφελος

Άυλα οφέλη - (intangible)

• Ικανότητα του συστήματος να αυξήσει την παροχή υπηρεσιών προς τους 
δημότες

• Ικανότητα του συστήματος να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των 
λειτουργιών

• Ικανότητα του συστήματος να βελτιώσει την ομαδική εργασία μεταξύ των 
τμημάτων

Υλικά οφέλη (tangible)

• Ικανότητα του συστήματος να μειώσει το απαιτούμενο χρόνο να 
πραγματοποιηθεί μια λειτουργία

• Ικανότητα του συστήματος να δημιουργήσει έσοδα

• Ικανότητα του συστήματος να μειώσει τις επαναλαμβανόμενες 
προσπάθειες

• Ικανότητα του συστήματος να μειώσει το κόστος λειτουργιών

Παραδείγματα οικονομικών στοιχείων ανάπτυξης ΓΣΠ μπορούμε να βρούμε 
στα κείμενα για την εφαρμογή του ΓΣΠ στις πόλεις Ipswich 
(www.town.iPswich.ma.us1 και Oakland (www.co.oakland.mi.us).
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1.6 Οφέλη του ΓΣΠ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να χρησιμοποιηθεί ένα ΓΣΠ. Ένας οργανισμός επιλέγει 
να χρησιμοποιήσει ένα ΓΣΠ όταν επιθυμεί μείωση ή εξάλειψη 
επαναλαμβανόμενων πράξεων, εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και 
προσωπικού, καλύτερη διαχείριση δεδομένων, σε χαμηλότερο κόστος, 
καλύτερος σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων, γρήγορη και ακριβής πρόσβαση 
σε δεδομένα, αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, μεγαλύτερη 
ικανότητα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, δυνατότητα πώλησης 
προϊόντων από το ΓΣΠ, όπως η πχ. η δημόσια πρόσβαση σε γεωγραφικά 
δεδομένα, πιο γρήγορες απαντήσεις σε αιτήματα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
όπως πχ. χάρτες, online πρόσβαση σε δεδομένα κλπ. [Κ. Lauritsen, 2001].

Η σωστή χρήση των ΓΣΠ για την αντιμετώπιση προβλημάτων μπορεί να φέρει 
τεράστια οφέλη στον κάποιον οργανισμό: κέρδη από την εξοικονόμηση 
χρόνου και χρήματος αφ' ενός και αφετέρου μη μετρίσιμα οφέλη τα οποία 
επηρεάζουν θετικά την λειτουργία του οργανισμού (Kentucky - 
http://oai.kv.aov^. Κάποια από τα οφέλη φαίνονται στον πίνακα 3.

_______________________ Αύξηση παραγωγής_______________________

Ασφάλεια στην διαχείριση των πληροφοριών και προστασία των 
__________________ δεδομένων από καταστροφές__________________

___________________ Μείωση κόστους υποδομών___________________

_______________ Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη_______________

Βελτίωση της ποιότητας και του απαιτούμενου χρόνου των 
___________________________ υπηρεσιών___________________________

Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και μείωση του κινδύνου λόγω 
____________________ εσφαλμένων αποφάσεων____________________

Δυνατότητα οικονομικών απολαβών από πωλήσεις προϊόντων του 
______________________________ ΓΣΠ______________________________

Συμβολή στην εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας στον οργανισμό αλλά 
____________________ και στην τοπική κοινωνία____________________

Πίνακας 3. Οφέλη από τη χρήση των ΓΣΠ
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1.7 Ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΓΣΠ

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες ενός ΓΣΠ, η χρήση του περιορίζεται από μια 
σειρά προβλημάτων (Μάνθου Β. 1991).

Το πρώτο πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκούς συμμετοχής της διοίκησης ενός 
οργανισμού στο ΓΣΠ. Η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες, 
όπως πχ. αδυναμία επικοινωνίας με προσωπικό του ΓΣΠ, μη εκτίμηση των 
δυνατοτήτων του ΓΣΠ κλπ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το κόστος και η 
πολυπλοκότητα της δημιουργίας και επεξεργασίας δεδομένων στο ΓΣΠ. Ένα 
τρίτο σημαντικό πρόβλημα μπορεί να είναι η έλλειψη προσωπικού με τα 
κατάλληλα προσόντα. Άλλο πρόβλημα είναι η δυσκολία να ενοποιηθεί το ΓΣΠ 
με το υπόλοιπα ΠΣ που ήδη διαθέτει ο οργανισμός. Πέμπτο πρόβλημα είναι η 
απροθυμία των εργαζομένων να δεχτούν ένα νέο ΠΣ. Η απροθυμία αυτή 
πηγάζει είτε από την ανασφάλεια που δημιουργείται στους εργαζόμενους οι 
οποίοι βλέπουν τα νέα ΠΣ ως απειλή για την υποβάθμιση του ρόλου τους ή 
ακόμη και απολύσεις, είτε από φόβο μήπως δεν ανταποκριθούν στα νέα 
δεδομένα. Τέλος, σοβαρό πρόβλημα είναι και το ότι για να υπάρξει πλήρης 
απόδοση του ΓΣΠ θα πρέπει η οργανωτική δομή του οργανισμού να 
προσαρμοστεί στο νέο ΠΣ. Τέτοια όμως οργανωσιακή αλλαγή δεν είναι εύκολη 
αφού μπορεί να υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, 
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αντίδραση σε κάποιους εργαζόμενους ή και 
στελέχη.
Οι αιτίες αποτυχίας ενός ΓΣΠ έχουν ποσοτικοποιηθεί από την Κ. Lauritsen, 
(2001) και φαίνονται στο σχήμα 5.

Στρατηγικό Θέματα Οργανωτικά Υποστήριξη Επικοινωνία
σχέδιο διοίκησης θέματα

Σχήμα 5. Αιτίες αποτυχίας ενός ΓΣΠ (πηγή: Κ. Lauritsen, 2001)
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κεφάλαιο 2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των ΟΤΑ γίνεται σημαντικότερος, αφού στις 
αρμοδιότητές τους είναι πια δράσεις που συνεισφέρουν σημαντικά στην 
τοπική ανάπτυξη. Μια πληρέστερη αναφορά των αρμοδιοτήτων των Δήμων 
στην Ελλάδα φαίνεται στο παράρτημα. Οι ΟΤΑ σήμερα είναι υποχρεωμένοι να 
διαχειρίζονται πληροφορίες που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Είναι συνήθως πολλές σε όγκο

• Αφορούν όλους τους δημότες και τον κάθε δημότη ξεχωριστά

• Έχουν χωρική διάσταση

• Αφορούν διαφορετικά θέματα

• Πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων

• Πρέπει κάποιες από αυτές να είναι διαθέσιμες στον δημότη.

Για να μπορέσουν όμως να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να οργανώσουν και να διαχειριστούν με επιτυχία τον τεράστιο 
αυτό όγκο των πληροφοριών. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση των ΓΣΠ αποτελεί 
μια ιδανική λύση για την γρήγορη και σωστή διαχείριση των πληροφοριών. 
Το έργο όμως αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή αγορά ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος. Απαιτεί και προσαρμογή ολόκληρης της 
οργανωτικής δομής στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι αυξανόμενες 
απαιτήσεις.

2.1 Χρήση των ΓΣΠ από τους ΟΤΑ

Οι χρήσεις των ΓΣΠ από τους δήμους, χωρίζονται σε 5 κατηγορίες (Οδηγός 
"Getting started with GIS "):

• Αναζήτηση (Browse)

• Απλή απεικόνιση

• Αναζήτηση και απεικόνιση

• Ανάλυση χαρτών

• Χωρική μοντελοποίηση

Αναζήτηση
Η λειτουργία αυτή είναι ισοδύναμη με την ανθρώπινη λειτουργία της 
αναζήτησης σε ένα χάρτη κάποιων χαρακτηριστικών ή κάποιας. μορφής 
(pattern). Συνήθως οδηγεί στην εύρεση κάποιων σημείων που ενδιαφέρουν. Η

22



λειτουργία αυτή είναι απλή για έναν χάρτη ή μικρές περιοχές. Για μεγάλο 
αριθμό δεδομένων απαιτείται η χρήση ΠΣ.

Απλή απεικόνιση

Τα ΓΣΠ μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργήσουν χάρτες. Ειδικά η δημιουργία 
θεματικών χαρτών είναι από τις πλέον χρησιμοποιούμενες εφαρμογές του 
ΓΣΠ. Τέτοιοι χάρτες μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικά δεδομένα, πχ την 
θέση των δημοσίων κτιρίων και τις πυκνότητες του πληθυσμού μιας πόλης, με 
αποτέλεσμα να βρίσκεται εύκολα η σχέση μεταξύ διαφόρων μεταβλητών.

Αναζήτηση και απεικόνιση

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει την αναζήτηση μέσω ερωτήσεων, με κριτήρια 
επιλογής που συνήθως σχετίζονται με το χώρο. Μια τέτοια ερώτηση θα 
μπορούσε να είναι: Να γίνει ένας χάρτης με τις τοποθεσίες όλων των νέων 
κατοικιών που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και είναι πάνω από 150μ2 ή να 
απεικονιστούν όλες οι κατοικίες που απέχουν από τα ποτάμια 200 μέτρα, 
(βλέπε σχήμα 6).

Ανάλυση χαρτών

Τα ΓΣΠ έχουν την ικανότητα να ορίζουν τη σχέση μεταξύ διαφόρων χωρικών 
δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν συνδυάζονται διάφοροι χάρτες και 
πληροφορίες, όπως πχ. χρήσεις γης, ζώνες, πράσινο κλπ. ώστε να είμαστε σε 
θέση να παίρνουμε την πληροφορία που ζητάμε. Παραδείγματα προβλημάτων 
που μπορούν να λυθούν με τέτοιες χωρικές αναλύσεις είναι οι διαδρομές των 
μαθητών για το σχολείο, οι κατάλληλες περιοχές για ανέγερση κατοικιών, ο 
βαθμός εξυπηρέτησης δημόσιων κτιρίων κλπ.

Χωρική μοντελοποίηση

Η εφαρμογή αυτή στηρίζεται στη χρήση χωρικών μοντέλων. Προβλήματα που 
μπορούν να αντιμετωπισθούν είναι του τύπου «υπολογισμός ροής στο 
σύστημα ύδρευσης» ή «συνέπειες από την κατασκευή ενός νέου 
αυτοκινητόδρομου».
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Σχήμα 6. Αναζήτηση κατοικιών σε απόσταση 200 μέτρων από τα ποτάμια μιας
περιοχής (πηγή: Reynolds, 2003)
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2.2 Παραδείγματα εφαρμογών ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Πολλές τοπικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει το ΓΣΠ για να διαχειριστούν 
επιτυχώς τις διαφορετικές ανάγκες. [Santa Clara - www.sccgov.org, 
www.llgis.org/pages/best_practices/). Κάποια παραδείγματα επιτυχημένων 
εφαρμογών παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Los Angeles County 
http://dpw.co.la.ca.us/mpm/dso/

Υποβολή ψηφιακών χαρτών: οι χάρτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ψηφιακή μορφή. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την αποδοτικότητα για τον 
έλεγχο χαρτών και εξαλείφει την πρόσθετη επαναχαρτογράφηση από το 
προσωπικό των υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται χαμηλότερο 
κόστος και γρηγορότερη χαρτογράφηση.

Wake County
http://www.co.wake.nc.us/gis

Η βάση περιουσιακών δεδομένων (property basemap) επιτρέπει άμεση 
πρόσβαση σε δεδομένα στην πόλη Raleigh, σε 12 άλλους δήμους, και σε 
περισσότερο από 12 δημόσιες υπηρεσίες μέσω Internet. Η ανάπτυξη και η 
συντήρηση της βάσης αυτής οφείλεται στο ότι αποτελεί ένα εργαλείο για την 
διαχείριση των ιδιοκτησιών, από τις οποίες προέρχεται περισσότερο από 50% 
του εισοδήματος του νομού.

Oakland County
http://www.co.oakland.mi.us/gis/

Λειτουργεί ψηφιακό κέντρο υπηρεσιών πληροφοριών. Ο νομός του Oakland 
καθιέρωσε μια "υπηρεσία ΓΣΠ ", η οποία έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών 
τη χορήγηση αδειών, την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του ΓΣΠ. Αυτό το 
πρόγραμμα έχει λάβει έξι σημαντικά βραβεία για την καινοτομία του.

Bernalillo County
www.bernco.gov/departments/information_technology/gis_testa.htm

Το ΓΣΠ λειτουργεί σε όλον τον οργανισμό με τη συνεργασία της πόλης του 
Albuquerque. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την χρήση του ΓΣΠ από το 
Internet, επιτρέποντας τη δημόσια πρόσβαση από τους πολίτες και δίνοντας 
τη δυνατότητα να πάρουν δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Υπάρχουν 25 
συχνοί χρήστες ΓΣΠ και πολλοί περιστασιακοί χρήστες. Το ΓΣΠ είναι 
ενσωματωμένο με στο στρατηγικό σχέδιο Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
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King County
http://www.metrokc.gov/gis

Η βάση δεδομένων ιδιοκτησιών αποτελεΐται από 650.000 στοιχεία, τα οποία 
αναπτύσσονται και διατηρούνται από το τμήμα προσόδων. Τα στοιχεία είναι 
διαθέσιμα με κόστος του αυτό της αναπαραγωγής, εντούτοις τα δικαιώματα 
ανήκουν στο νομό. To Internet παρέχει την πρόσβαση στις πληροφορίες 
ιδιοκτησίας, την ανακοίνωση των ιδιοκτητών ιδιοκτησίας, την πρόσβαση σε 
χάρτες κλπ.

Houston
www.llgis.org/pages/best_practices/
Στην πόλη του Houston το ΓΣΠ χρησιμοποιείται εκτενώς ως σύστημα 
επικοινωνίας με δημότες. Όταν κάποιος καλέσει ή αν αναφερθεί ένα 
πρόβλημα, ο υπάλληλος που δέχεται την αναφορά εντοπίζει το σημείο του 
προβλήματος και το καταγράφει. Συγχρόνως είναι σε θέση να γνωρίζει εάν 
έχει αναφερθεί ξανά το πρόβλημα αυτό, ή εάν γίνονται κάποιες ενέργειες για 
την αποκατάστασή του και ενημερώνει κατάλληλα τον δημότη.

Sedgwick
http://www.sedgwick.ks.us/GIS/index.html

Το ΓΣΠ που χρησιμοποιείται από όλον τον οργανισμό, αποτελεί τον βασικό 
προμηθευτή των στοιχείων ΓΣΠ για την περιοχή του Wichita. Εφαρμόζεται στο 
τμήμα προσόδων, στην αστυνομία και στο προγραμματισμό. Τα τμήματα 
αυτά βρήκαν την παροχή της πρόσβασης ΓΣΠ στους πολίτες μέσω του 
Internet πολύ επιτυχημένη λόγω της ευκολίας της χρήσης.

Dane County
http://dc-web.co.dane.wi.us/lio/gis/gis.htm

Γραφείο πληροφοριών γης. Ορθοφωτογραφίες και πρόγραμμα 
χαρτογράφησης ιδιοκτησιών παρέχουν τη βάση για πολλές υπηρεσίες ΓΣΠ που 
λειτουργεί με τη λογική του ONESTOP- SHOP. Η ασφάλεια στην πρόσβαση 
των δεδομένων εξασφαλίζεται με χωριστές πύλες πρόσβασης για το κοινό, 
την κυβέρνηση και επιχειρήσεις.

Mecklenburg County 
http://maps.co.mecklenburg.nc.us

Από κοινού ανάπτυξη με την πόλη Charlotte του βασικού χάρτη και του 
προγράμματος συντήρησης. Ο νομός έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα χρήσης 
δεδομένων με συνδρομή. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την είσπραξη φόρων, 
ανάλυση, ασφάλεια, πρόγραμμα ορθοφωτογραφιών, και πρόσβαση στο ΓΣΠ 
βασισμένη στο Internet.
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Στη συνέχεια αναφέρονται πιο αναλυτικά 2 εφαρμογές από δήμους της 
Ελλάδας.

Αθήνα

www.citvofathens.ar

Το ΓΣΠ μπήκε στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένα εργαλείο 
στηριγμένο στην τεχνολογία των Η/Υ, η οποία , ενοποιεί σε μια κοινή βάση 
δεδομένων λειτουργίες όπως ερωτήματα και στατιστικές αναλύσεις με 
μοναδικές γεωγραφικές αναλύσεις που προσφέρονται προνομιακά από τους 
χάρτες.

Στο Δήμο Αθηναίων κρίθηκε απαραίτητο καθότι δίνεται η δυνατότητα της 
ακριβούς καταγραφής και επεξεργασίας του πλήθους στοιχείων που 
προκύπτουν από τη γεωγραφική περιοχή της πρωτεύουσας. Το ΓΣΠ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής με σκοπό την εύρεση 
των ιδανικότερων λύσεων και την ανάπτυξη νέων πρακτικών , τόσο στην 
καταγραφή των προβλημάτων και αναγκών των περιοχών ευθύνης ,όσο και 
για την λήψη αποφάσεων για την πρόβλεψη και την εκτέλεση έργων 
υποδομής.

Η Επιχείρηση Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) έχει οργανώσει 
ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο ΓΣΠ , το οποίο λειτουργεί στην έδρα της 
Επιχείρησης. Χάρις σε αυτό ο πολίτης στέλνει τις οδούς που περικλείουν το 
οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου που τον ενδιαφέρει , μέσω του email και 
μέσα σε μία ημέρα η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων του αποστέλλει 
ηλεκτρονικά έγχρωμο σχεδιάγραμμα που περιλαμβάνει τους όρους δόμησης 
του ακινήτου.

Μία άλλη εφαρμογή του ΓΣΠ είναι η χαρτογράφηση των πολεοδομικών 
μελετών αναβάθμισης των γειτονιών της Αθήνας. Σε συνεργασία με τη 
διεύθυνση αρχιτεκτονικού έχει γίνει η φωτογραφική τεκμηρίωση , η 
καταγραφή ιστορικών στοιχείων , καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των διατηρητέων κτιρίων στους άξονες Αθηνάς, Πανεπιστημίου και Σταδίου. 
Στη Διεύθυνση Κηποτεχνίας και Πρασίνου μέσω του GIS έχει πραγματοποιηθεί 
η καταγραφή όλων των χώρων που δραστηριοποιείται η Διεύθυνση με 
δημιουργία φωτογραφικού αρχείου 1800 σημείων.

Βούλα

www.dimosvoulas.gr

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Βούλας εκπονούν ένα συστηματικό έργο για την Οργάνωση 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, για πρώτη φορά στη Βούλα.

Με τα ΓΣΠ ο δήμος θα έχει τη δυνατότητα, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 
τις υποδομές και να προχωρά σε μελέτη του χώρου και των επεμβάσεων που 
απαιτούνται. Θα είναι σε θέση να έχει μια σφαιρική εικόνα της οργάνωσης του 
χώρου και σαφή γνώση της διαδικασίας ανάπτυξης σε κάθε τμήμα γης, όπως:
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• Οικοδομικά τετράγωνα στα οποία υπάρχουν προσαρτημένα χρήσιμα 
γεώδημογραφικά στοιχεία (κατοικίες, νοικοκυριά, μέλη, πληθυσμός)

• Άξονες δρόμων με τις ονομασίες τους

• Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών

• Πολεοδομικό Σχέδιο

• Σημεία Ενδιαφέροντος (Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Σχολεία)

• Θέσεις εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων

• Χρήσεις γης

• Στοιχεία Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Ομβριων και Φρεατίων Υδροσυλλογής 

και πάρα πολλά άλλα.
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2.3 Οφέλη των OTA από το ΓΣΠ

Τα οφέλη που θα πραγματοποιηθούν από το ΓΣΠ θα γίνουν αισθητά σε 
ολόκληρο τον ΟΤΑ και θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 
βελτίωση της υποδομής σε σχέση με τα δεδομένα, τις εφαρμογές, του 
ανθρώπινου δυναμικού και της κατάρτισης θα εξασφαλίσουν μείωση των 
δαπανών, βελτίωση στην παραγωγικότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
πελατών. Τα οφέλη μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως μετρίσιμα είτε ως άυλα 
-μη μετρίσιμα. (Charlotte - www.charmeck.ora1:

Μετρήσιμα οφέλη.

Τα μετρίσιμα οφέλη είναι βελτιώσεις που μπορούν να μετρηθούν ή να 
ποσοτικοποιηθούν ως διαθέσιμος χρόνος ή δαπάνες.

Κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Η δημιουργία μιας οργανωτικής δομής 
για το πρόγραμμα ΓΣΠ θα έχει ως αποτέλεσμα τη εξοικονόμηση χρόνου από 
το προσωπικό σε χωριστά τμήματα να καταγράφουν, συντηρούν και να 
δίνουν πρόσβαση σε παρόμοια δεδομένα ΓΣΠ.

Κόστος κεφαλαίων. Μια κοινή βάση δεδομένων εξαλείφει την ανάγκη των 
διαφόρων τμημάτων να επενδύσουν σε δικές τους εφαρμογές ΓΣΠ. Επιπλέον, 
οι κοινές εφαρμογές μειώνουν τα κόστη αγοράς καθώς και συμφωνιών για 
χρήση λογισμικού. Τέλος, η καθιέρωση των συμμαχιών για κοινή ανάπτυξη 
ΓΣΠ δημιουργεί οικονομίες κλίμακας σε θέματα όπως π.χ. η απόκτηση 
γεωγραφικών δεδομένων.

Μείωση κόστους τεχνολογίας. Με την αύξηση των χρηστών μειώνεται το 
κόστος ανά χρήστη των εφαρμογών ΓΣΠ.

Δυνατότητες πώλησης προϊόντων. Με την αύξηση του προγράμματος μπορεί 
να παραχθούν προϊόντα ΓΣΠ προς πώληση σε ενδιαφερομένους.

Στρατηγικά οφέλη

Στρατηγικά ή άυλα οφέλη είναι αυτά που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν 
αλλά είναι σημαντικά για άλλους λόγους (ηθικούς, ποιότητα ζωής, επικοινωνία 
κλπ).

Βελτίωση των υπηρεσιών : Η γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ταχύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για τα δεδομένα αυτά. Επιπλέον η δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών μέσω Internet αυξάνει κατά πολύ τους χρήστες που θα έχουν 
εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Ικανοποίηση εργαζομένων. Οι απαιτούμενες λειτουργίες του προσωπικού θα 
μπορεί να γίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυξάνοντας και την 
παραγωγικότητα και την ευχαρίστηση των εργαζομένων. Επιπλέον δίνεται η 
δυνατότητα να γνωρίσουν ένα μέρος της τεχνολογίας της πληροφορίας.
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Υποστήριξη των στόχων της διοίκησης του οργανισμού

Ποιότητα των δεδομένων. Η εφαρμογή των προδιαγραφών καθώς και των 
ποιοτικών κριτηρίων για τη χρήση των δεδομένων έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας βάσης στην οποία τα δεδομένα θα έχουν και ακρίβεια και 
πληρότητα.

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Η ανάγκη 
χρησιμοποίησης κοινών δεδομένων θα οδηγήσει σε συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα 
την βελτίωση του συντονισμού για την παρακολούθηση μεγάλων έργων.
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2.4 Ανασταλτικοί παράγοντες στην εφαρμογή ΓΣΠ στους ΟΤΑ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες στην 
εφαρμογή ΓΣΠ. Προφανώς όλοι αυτοί οι παράγοντες ισχύουν και για την 
εισαγωγή των ΓΣΠ σε ΟΤΑ. Επιπλέον όμως, οι ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ 
δημιουργούν κάποιους επιπλέον ανασταλτικούς παράγοντες. Αυτοί είναι:

α. Η πολυπλοκότητα των ΓΣΠ. Επειδή οι ΟΤΑ έχουν ένα ευρύ αντικείμενο 
εφαρμογών, τα ΓΣΠ είναι αρκετά περίπλοκα συστήματα με συνέπεια να έχουν 
αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας. (Κ. Laudon, J Laudon, 2002).

β. Δεδομένα. ΓΣΠ χωρίς δεδομένα δεν υφίσταται. Τα γεωγραφικά δεδομένα, 
ακόμη και στις αναπτυγμένες χώρες είναι ελλιπή. Αυτό σημαίνει ότι πολλές 
εφαρμογές δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς οι ΟΤΑ να επιβαρυνθούν με 
την απόκτηση των δεδομένων αυτών με δικές τους μετρήσεις, πράγμα που 
κάνει το έργο μερικές φορές απαγορευτικά ακριβό.

γ. Κόστος. Γενικά, η εισαγωγή και λειτουργία ενός ΓΣΠ έχει κάποιο κόστος που 
για μικρότερους ΟΤΑ και χωρίς την οικονομική υποστήριξη της πολιτείας είναι 
απαγορευτικό. Στο κόστος θα πρέπει να περιλάβουμε όχι μόνο το κόστος 
εισαγωγής του ΓΣΠ αλλά και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του, που 
είναι επίσης σημαντικό.

δ. Δύσκαμπτες δομές. Οι δομές των ΟΤΑ είναι πολύπλοκες και δύσκαμπτες. 
Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η εισαγωγή του ΓΣΠ είναι δύσκολη αφού η 
οργανωτική δομή των ΟΤΑ δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί στην δομή που 
απαιτεί η αποτελεσματική λειτουργία ενός ΓΣΠ.

ε. Προσωπικό με όχι εξοικείωση στην ΓΓ. Το προσωπικό των ΟΤΑ κατά κανόνα 
δεν έχει την απαιτούμενη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Αυτό φέρνει ως 
αποτέλεσμα την απροθυμία των εργαζομένων να δεχθούν ένα νέο ΠΣ που το 
βλέπουν ως απειλή στην εργασιακή του κατάσταση

στ. Αιρετή διοίκηση που δεν αντιλαμβάνεται την χρησιμότητα των ΓΣΠ. Η 
διοίκηση των ΟΤΑ πολλές φορές δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός από την χρησιμοποίηση ενός ΓΣΠ. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει η απαραίτητη ενθάρρυνση και 
αποφασιστικότητα για την εισαγωγή της νέα τεχνολογίας.
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2.5 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας παρατηρούμε ότι η εισαγωγή των ΓΣΠ 
στους ΟΤΑ παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές σχετίζονται και με τη 
φύση των ΓΣΠ αλλά και με τα χαρακτηριστικά των ΟΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΓΣΠ για να έχουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα 
θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα και ακριβή δεδομένα αφ' ενός, και αφ' 
ετέρου να δημιουργηθεί στον οργανισμό μια οργανωτική δομή που να 
προωθεί τη χρήση τους.

Από την άλλη, οι πολύπλοκες και δύσκαμπτες δομές των ΟΤΑ, ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα απαιτούν μια ιδιαίτερη έμφαση στην αποφασιστικότητα της διοίκησης, 
στον ακριβή εντοπισμό των προβλημάτων και στην διαρκή ενημέρωση και 
επιμόρφωση του προσωπικού.

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας που παρατίθεται στη συνέχεια 
καταλήξαμε, ότι, οι ιδιαιτερότητες της εισαγωγής των ΓΣΠ στους ΟΤΑ 
αφορούν σε 3 γενικές κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια:

α) Σχεδιασμός ΓΣΠ: Ανάλυση αναγκών του οργανισμού, εφαρμογές και 
στρατηγικό σχέδιο ε/σαγωγήςιον ΓΣΠ,

β) Υλοποίηση ΓΣΠ: δεδομένα και οργάνωση της βάσης δεδομένων

γ) Διοίκηση ΓΣΠ: αποφασιστικότητα της διοίκησης, οργάνωση και ανθρώπινο 
δυναμικό.
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2.5.1 Ανάλυση αναγκών

Η ανάλυση αναγκών είναι το πρώτο και βασικότερο βήμα για την εισαγωγή 
ενός ΓΣΠ αφού από αυτήν εξαρτάται το πώς θα οργανωθεί και θα προχωρήσει 
όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πριν την 
αγορά εξοπλισμού ή την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων. Στην ανάλυση 
αναγκών επιδιώκουμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα: Σε τι 
αποσκοπεί η ανάλυση αναγκών; Πως διεξάγεται; Τι καταγράφουμε και πως 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα;

Σε τι αποσκοπεΐη ανάλυση αναγκών

Η ανάλυση αναγκών εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: (Οδηγός "Getting started 
with GIS"):

α) Καταγράφει όλες τις υπάρχουσες γεωγραφικές πληροφορίες

β) Οδηγεί την ομάδα ΓΣΠ να έχει μια σφαιρική άποψη για τα γεωγραφικά 
δεδομένα και τη χρήση τους σε όλα τα τμήματα του οργανισμού.

γ) Καταγράφει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα γεωγραφικά δεδομένα και 
έτσι θέτει τις βάσεις για τον σχεδίασμά σχετικά με τι εφαρμογές θα πρέπει να 
αναπτυχθούν καθώς και τι προτεραιότητες πρέπει να δοθούν, ώστε να υπάρξει 
συμφωνία σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί η βάση δεδομένων για το ΓΣΠ.

δ) Βοηθάει να καθοριστούν οι αδυναμίες των υπαρχουσών πηγών 
γεωγραφικής πληροφορίας. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντικό να είναι 
γνωστή στο κτίσιμο της βάσης δεδομένων γιατί θα επηρεάσει και τον 
σχεδίασμά αλλά και τον προϋπολογισμό.

ε) Μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των εφαρμογών που θα πρέπει να 
προηγηθούν δίνοντας έτσι την αίσθηση μιας γρήγορης επιτυχίας, που είναι 
πολύ βασικό για την εισαγωγή του ΓΣΠ.

στ) Παρέχει τα πρωτογενή στοιχεία που θα οδηγήσουν όλα τα επόμενα 
βήματα για την εφαρμογή του ΓΣΠ - σχέδιο εφαρμογής, έκταση του 
προγράμματος, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα κλπ.

Εκτός της καταγραφής των αναγκών υπάρχουν και κάποια μη μετρίσιμα οφέλη 
από την ανάλυση αναγκών (Οδηγός "GIS System Development Guides"] :

α) αναπτύσσεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
τμημάτων,

β) καταγράφονται οι διαδικασίες πράγμα που δρα ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
που βοηθά στην βαθύτερη γνώση των λειτουργιών του τμήματος αλλά και 
του τρόπου που θα λειτουργήσει το ΓΣΠ και
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γ) δίνεται η δυνατότητα να φανταστούν οι εμπλεκόμενοι το όφελος από μια 
κοινή βάση δεδομένων που μοιράζει τα στοιχεία σε όλο τον οργανισμό.

Τρόπος διεξαγωγής της ανάλυσης αναγκών

Υλικό που εξετάζεται

Η ανάλυση αναγκών εξετάζει αναλυτικά τα παρακάτω στοιχεία:

• Χάρτες που χρησιμοποιούνται σήμερα.

• Βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται και αρχεία που συνδέονται με 
γεωγραφική πληροφορία (πχ. διευθύνσεις)

• Υπάρχουσες διεργασίες στα τμήματα που χρησιμοποιούν γεωγραφικά 
δεδομένα, ή διαδικασίες που απαιτούν συνεργασία πολλών τμημάτων θα 
πρέπει να περιγραφούν διαγραμματικά και να καθοριστεί ο τρόπος που 
χρησιμοποιούνται τα γεωγραφικά δεδομένα.

• Οι υπάρχουσες υποχρεώσεις των τμημάτων που σχετίζονται με τη χρήση 
και συντήρηση των χαρτών καθώς και με αρχεία που περιέχουν 
γεωγραφική πληροφορία.

• Υπάρχον εξοπλισμός σε Η/Υ και δίκτυα.

• Υπάρχον λογισμικό.

Τρόπος καταγραφής

Στην ανάλυση των αναγκών είναι πολύ σημαντικό να γίνει η καταγραφή με 
συστηματικό και καθορισμένο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί μια 
συγκεκριμένη μέθοδος. Οι φόρμες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
καταγράφουν με ακρίβεια 3 είδη των απαιτήσεων του ΓΣΠ:

• Εφαρμογές ΓΣΠ: Είναι τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από το 
ΓΣΠ, όπως πχ. προετοιμασία χαρτών, υποβολή ερωτημάτων ή εκτέλεση 
μιας γεωγραφικής ανάλυσης.

• Δραστηριότητες ΓΣΠ: Είναι οι διαδικασίες όπου οι πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας, όπως πχ. η έκδοση 
οικοδομικής άδειας.

• Δεδομένα.

Η κύρια μέθοδος για την ανάλυση αναγκών είναι με συνεντεύξεις.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών

Όταν όλες οι πληροφορίες συγκεντρωθούν και αναλυθούν για κάθε τμήμα θα 
πρέπει να υπάρξει μια έκθεση η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για τον 
σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, τον καθορισμό του λογισμικού που θα
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πρέπει να χρησιμοποιηθεί, την ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογής του ΓΣΠ και
για την εκτίμηση των ωφελειών και του κόστους του ΓΣΠ.

Η τελική έκθεση θα πρέπει να δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τα :

• Εφαρμογές που πρέπει να αναπτυχθούν: Αναλύοντας τις διαδικασίες και τις 
υπευθυνότητες σε κάθε τμήμα, εντοπίζονται ορισμένες εργασίες οι οποίες 
μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά με ένα ΓΣΠ. Οι 
εργασίες αυτές αποτελούν τη βάση για τις εφαρμογές ΓΣΠ. Η περιγραφή 
των εφαρμογών αυτών αποτελεί ένα μέρος της ανάλυσης αναγκών.

• Απαραίτητες λειτουργίες του ΓΣΠ: Για κάθε εφαρμογή που έχει εντοπιστεί 
θα απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες ΓΣΠ. Αυτές περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες λειτουργίες όπως ερώτηση και προβολή, χωρική ανάλυση 
όπως εύρεση βέλτιστης διαδρομής, buffering και ενδεχομένως 
προχωρημένη ανάλυση που απαιτεί ειδικό προγραμματισμό.

• Δεδομένα που χρειάζονται για την ανάπτυξη των εφαρμογών: Τα 
περισσότερα τμήματα, ειδικά σε ΟΤΑ, χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν 
χωρική διάσταση. Η ανάλυση αναγκών θα καθορίσει πως η πληροφορία 
αυτή θα χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές ΓΣΠ.

• Διαδικασίες για την συντήρηση των δεδομένων: Από τις διαδικασίες μέσα 
σε κάθε τμήμα αλλά και μεταξύ των τμημάτων προκύπτουν οι 
υπευθυνότητες για τη δημιουργία δεδομένων την αναβάθμιση και τη 
συντήρησή τους.

Τέλος, ως παραδείγματα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 
αναγκών επιλέγουμε δύο αναφορές:

α) Η έκθεση ανάλυσης αναγκών αποτελείται από τα τμήματα: α) Σκοπός της 
ανάλυσης, β) Χρήσεις ΓΣΠ, γ) Ανάπτυξη δεδομένων που είναι απαραίτητα στο 
τμήμα και δ) Στόχοι του ΓΣΠ (Salisbury - http://qis.salisburvnc.gOv/T

β) Στο παράδειγμα που αναφέρει στον οδηγό "Getting started with GIS", η 
αντίστοιχη έκθεση αποτελείται από τα τμήματα: α) Αποστολή και
υπευθυνότητα, β) Γεωγραφικές διαδικασίες, γ) Χάρτες που χρησιμοποιούνται, 
δ) Χάρτες που χρησιμοποιούνται και έχουν εφαρμογή στο ΓΣΠ, ε) Απαραίτητοι 
χάρτες και στ) Εφαρμογές ΓΣΠ.
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2.5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

Οι δήμοι παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών που αρχίζουν από τις βασικές 
υπηρεσίες (δρόμοι, ύδρευση κλπ) και καταλήγουν στην παροχή κοινωνικών 
και πολιτιστικών αγαθών. Η πολυπλοκότητα των πληροφοριών αυτών 
φαίνεται ανάγλυφα στο σχήμα 7 που παριστάνει τις αναγκαίες υποδομές που 
βρίσκονται κάτω από έναν δρόμο.

Σχήμα 7. Δίκτυα σε δρόμο πόλης (πηγή: Bernhardsen 1992)

Οι εφαρμογές που θα πρέπει να αναπτυχθούν είναι αποτέλεσμα α) της 
ανάλυσης των αναγκών, β) των διαθέσιμων δεδομένων και γ) των διαθέσιμων 
πόρων του οργανισμού.

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με εφαρμογές που 
έχουν αναπτύξει πολλοί δήμοι ή οργανισμοί ΤΑ.

Μερικές απ' αυτές αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για 
παράδειγμα, ο Alterkawi Μ (2001) χρησιμοποιεί την τεχνολογία ΓΣΠ στις 
μεταφορές και πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει καινούργιους δρόμους στην 
ανάλυση των μεταφορών. Το ΓΣΠ χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
μοντέλων του κυκλοφοριακού φόρτου για μια πόλη και παρέχει με τον τρόπο 
αυτό ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση της κυκλοφορίας. Ο Bruno (1996) 
χρησιμοποιεί το ΓΣΠ στην ανάλυση των θέσεων των σχολικών μονάδων σε 
μια πόλη. Το ΓΣΠ, λόγω της δυνατότητάς του να αναλύει συγχρόνως και 
χωρικά δεδομένων και δημογραφικά στοιχεία παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο 
ώστε να αναλύονται οι θέσεις των σχολείων, οι μεταφορές μαθητών και ο 
σχεδιασμός για θέσεις μελλοντικών σχολικών μονάδων. Τέλος, ο Sadagopan 
(2000) ερευνά την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών ενός ΓΣΠ βασισμένο
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στο Internet, ως ένα εργαλείο που θα βοηθούσε στην λήψη αποφάσεων των 
πολιτών.

Μια άλλη κατηγορία βιβλιογραφικών αναφορών καταγράφει το σύνολο των 
εφαρμογών που μπορεί να αναπτύξει ένας OTA. (Kentucky - http://oQi.kv.aov. 
Υφαντή I, Σαββαίδη, 2003, οδηγός "Getting started with GIS", Oakland - 
www.co.oakland.mi.us)

Οι πιο σημαντικές από τις εφαρμογές ΓΣΠ που μπορούν να εφαρμόσουν οι 
ΟΤΑ καταγράφονται στον πίνακα 4:
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Απάντηση σε δημόσια ερωτήματα και δυνατότητα επιλογής από ειδικά σχεδιασμένο μενού για 
πληροφορίες.

Δημιουργία και συντήρηση δεδομένων σχετικά με ιδιοκτησίες με σύνδεση με τον χάρτη της 
περιοχής.

Κατασκευή χαρτών

Ανάλυση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Αναζήτηση και προβολή των χρήσεων γης καθώς και σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Αναζήτηση πληροφοριών ιδιοκτησιών όπως π.χ. όνομα ιδιοκτήτη, διεύθυνση, φορολογία κλπ
Βάση δεδομένων σχετικά με την δημοτική περιουσία

Εύρεση της βέλτιστης διαδρομής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποίηση μοντέλων με τα επιθυμητά κριτήρια για την ανάλυση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε μια περιοχή.

Βάση δεδομένων σχετικά με τα κτίρια (άδειες, έλεγχοι)

Πληροφορίες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των έργων. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων.
Ανάλυση του δικτύου της αποχέτευσης

Εύρεση των βέλτιστων διαδρομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης της πόλης.

Ανάλυση των κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων.

Προβολή των ορίων των διαφόρων διοικητικών περιοχών.
Βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία των δρόμων και των πεζοδρομίων.

Ανάλυση για την εύρεση των χαρακτηριστικών της περιοχής προκειμένω να εξεταστεί η 
καταλληλότητα της για κάποιο τύπο ανάπτυξης
Εργαλεία για την εκτίμηση κόστους κατασκευής κτιρίων ή έργων υποδομής

Βάση δεδομένων για τις διευθύνσεις
Χρησιμοποίηση των δεδομένων για την αποτίμηση της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων.

Ανάλυση συμβάντων (κυκλοφοριακά δεδομένα, εγκληματικότητα)

Αναζητήσεις με βάση τα οικονομικά δεδομένα μια περιοχής
Προβολή των παραπόνων (περιοχή από όπου προέρχονται, τύπος παραπόνων και ο βαθμός 
ικανοποίησης τους.
Ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων
Εύρεση, συντήρηση δεδομένων σχετικά με τα σήματα της πόλης
Ανάλυση των διαδρομών για την συλλογή απορριμμάτων
Αναζήτηση και εντοπισμός στοιχείων σχετικά με τη φορολογία ακίνητης περιουσίας.

Πίνακας 4. Δυνατές εφαρμογές ΓΣΠ από ΟΤΑ
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Ο τρόπος με τον οποίο οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν μέσα από το 
περιβάλλον του ΓΣΠ και απεικονίζονται στην οθόνη του Η/Υ φαίνεται μέσα 
από κάποια παραδείγματα που ακολουθούν στα σχήματα 8, 9 και 10.

ΐ$Ό'3$226,0“*

Incidents
Ρ Lins Rupture 
Ρ Electrical FaiUre 
Ρ All Dtheis

Railroads
Ή-
Water Service Acct.

Water 3" Valves

Water - Point of Ser- 
n

Water * Distribution

Water - 3“ Distributi „ j

Σχήμα 8 Απεικόνιση των περιστατικών εγκληματικότητας (πηγή: Kentucky -
http://oai.kv.aov1

Σχήμα 9. Απεικόνιση ιδιοκτησιών ανάλογα με την αξία της γης (πηγή:
Kentucky - http://oai.kv.aov1
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Σχήμα 10. Απεικόνιση πρόβλεψης για την ανάπτυξη του πληθυσμού την 
επόμενη 5ετία. (πηγή: G.G. Tychon, 2003)
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2.5.3 Στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής του ΓΣΠ

Μία από τις αιτίες που αποτυγχάνουν τα ΓΣΠ είναι επειδή δεν υπάρχει ένα 
ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συνδέεται με τους 
στρατηγικού στόχους του δήμου και να είναι συμβατό με τις ιδιαιτερότητες 
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Η εισαγωγή 
του ΓΣΠ σε κάθε οργανισμό δημιουργεί αβεβαιότητα και αστάθεια. Το 
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ευθυγραμμίζει την υπάρχουσα οργανωτική δομή 
και τις προσδοκίες των χρηστών μπορεί να βοηθήσει στο να εντοπίσει αλλαγές 
και να διευθετήσει τις επιδράσεις τους.

Για να σχηματιστεί το στρατηγικό σχέδιο ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα: 

Φάση 1: Προκαταρκτική διερεύνηση

Ο στόχος της φάσης αυτής είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε να 
αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα ΓΣΠ. Ακόμη να γίνει 
καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
στα τμήματα που θα αναπτύξουν το ΓΣΠ. Τα ευρήματα της φάσης αυτής θα 
υποστηρίξουν τις επόμενες φάσεις.

Φάση 2: Ανάλυση αναγκών

Η ανάλυση αναγκών βοηθάει στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης 
των χρηστών με τον καθορισμό της αποστολής, τον στόχων και των σχεδίων 
για το παρόν και το μέλλον. Αναλύονται οι απαιτούμενες πληροφορίες που το 
κάθε τμήμα χρειάζεται. Επιπλέον καθορίζονται οι απαιτήσεις σε οικονομικούς 
πόρους, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογία. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης θα βοηθήσουν το τμήμα για την καλύτερη προσέγγιση του 
προγράμματος ΓΣΠ.

Φάση 3: Δημιουργία στρατηγικού οράματος

Το στρατηγικό όραμα είναι ένα γενικό σχέδιο που περιγράφει την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης του ΓΣΠ. Η ανάπτυξη του οράματος αυτού εφαρμόζει τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και έχει στόχο να ενισχύσει την 
ανάληψη υποχρεώσεων, να βοηθήσει στην διαδικασία εφαρμογής ΓΣΠ. Nabar 
(1998)

Φάση 4: Καθορισμός της σκοπιμότητα του προγράμματος

Ο καθορισμός της σκοπιμότητας του προγράμματος φέρνει το στρατηγικό 
όραμα κοντά στην πραγματικότητα. Η σκοπιμότητα θα αποτιμηθεί σε σχέση 
με οικονομικούς, τεχνολογικούς και οργανωτικούς παράγοντες. Nabar (1998). 
Οικονομική σκοπιμότητα συμπεριλαμβάνει μια γενική ανάλυση κόστους - 
οφέλους και δίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων που απαιτούνται. Η 
τεχνολογική σκοπιμότητα ασχολείται με τους διαθέσιμους τεχνολογικούς 
πόρους που απαιτούνται για να εκτελεστούν οι οργανωσιακές λειτουργίες. 
Αυτό βοηθάει στο να καθοριστεί η απαιτούμενη εκπαίδευση προσωπικού και η 
τεχνολογική υποστήριξη. Οι οργανωσιακή σκοπιμότητα ασχολείται με τις 
πολιτικές διοίκησης, τον προϋπολογισμό και την διαδικασία σχεδιασμού οι 
οποίες θα καθορίσουν το μέγεθος των διευθυντικών αλλαγών.
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Φάση 5: Ανάπτυξη του εύρους του προγράμματος

Ο στόχος της φάσης αυτής είναι να ορίσει τις προτεραιότητες μεταξύ των 
αναγκών που κατέγραψε η ανάλυση αναγκών. Οι περιορισμοί που 
καθορίστηκαν από την ανάλυση της σκοπιμότητας σε συνδυασμό με το 
στρατηγικό όραμα θα αναπτύξουν το εύρος του προγράμματος. Έτσι, έχοντας 
ορίσει με ακρίβεια το εύρος του προγράμματος θα είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε τον βαθμό κάλυψης των προσδοκιών όλων των χρηστών του 
ΓΣΠ.

Φάση 5: Εφαρμογή

Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να περιλάβει και την χρονική 
διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του 
προγράμματος ΓΣΠ. (Charlotte - www.charmeck.org)

Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις σχετικά με θέσπιση στόχων και πολιτικών 
υλοποίησης των στόχων αυτών βρίσκει κάποιος στις παρακάτω διευθύνσεις: 
(http://icbc.org/ftp/gtma/victoria.pdf, www.calmit.unl.edu,
http://rgis.unm.edu).
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2.5.4 Δεδομένα

Η εύρεση των απαραίτητων δεδομένων είναι η πρώτη μεγάλη δυσκολία και 
μερικές φορές αξεπέραστη. Γεωγραφικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα 
και σε αναπτυγμένες χώρες. Ακόμα και όταν υπάρχουν εμφανίζουν την 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τα δεδομένα οποιοδήποτε άλλου ΠΣ. Η 
διαφοροποίηση αυτή οφείλεται α) στις διαφορετικές πηγές των δεδομένων - 
χάρτες, ηλεκτρονική μορφή σχεδίων τύπου CAD, αεροφωτογραφίες, 
μετρήσεις ή GPS και β) στους διαφορετικού τρόπους καταγραφής των 
δεδομένων αυτών - κλίμακα, σύστημα συντεταγμένων, ορισμούς και κώδικες 
στη δημιουργία των δεδομένων (Bernhardsen Τ, 1992). Τα δεδομένα αυτά 
πρέπει να ψηφιοποιηθούν ώστε να αποκτήσουν ενιαία μορφή και κοινό 
σύστημα συντεταγμένων.

Μετατροπή των δεδομένων

Η μετατροπή των δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής 
ενός προγράμματος ΓΣΠ. Ο σχεδιασμός του ΓΣΠ θα αποτελέσει τη βάση για το 
πώς τα δεδομένα αποθηκεύονται ή είναι διαθέσιμα σ' όλους του χρήστες του 
ΓΣΠ είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς. Η μετατροπή των δεδομένων 
αναφέρεται στη μετατροπή των υπαρχουσών δεδομένων (χάρτες σε χαρτί ή 
σε ψηφιακή μορφή όπως autocad σε μορφή που μπορεί να διαβάσει το ΓΣΠ. Η 
μετατροπή αυτή θα πρέπει να γίνει με ένα δομημένο τρόπο σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις απαιτήσεις που καθορίζει ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 
και το λογισμικό του ΓΣΠ (Will County - www.willcountyillinois.com). Η φάση 
της μετατροπής των δεδομένων κοστίζει σημαντικά και γι' αυτό θα πρέπει να 
γίνει προσεχτικός σχεδιασμός ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα απρόβλεπτα 
κόστη.

Για την μετατροπή των δεδομένων θα πρέπει να είναι γνωστά τα παρακάτω: 

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων περιγράφει με ακρίβεια πως τα δεδομένα 
(π.χ. δρόμοι, κτίρια, κλπ) θα προβάλλονται και θα συμπεριφέρονται μέσα στο 
ΓΣΠ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ορισμούς για κάθε ιδιότητα των δεδομένων. 
Επίσης καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών τύπων των δεδομένων. 
Παραδείγματος χάριν μια σχέση δείχνει ότι ένα σήμα για την κυκλοφορία 
μπορεί να συνδέεται με μια διασταύρωση ή ένα τμήμα δρόμου αλλά όχι με ένα 
οικόπεδο. Ο σχεδιασμός θα πρέπει ακόμα να επιτρέπει την επέκταση του ΓΣΠ, 
να δημιουργεί δηλαδή ένα δυναμικό περιβάλλον και άρα ευέλικτο να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.

Κριτήρια αποδοχής δεδομένων

Τα κριτήρια αποδοχής δεδομένων είναι ένα κείμενο που γράφεται παράλληλα 
με το σχεδίασμά της βάσης με σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ΓΣΠ είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχετικά με την 
ακρίβεια και την λειτουργικότητα. Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται
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ασχέτως αν τα δεδομένα μετατρέπονται από εξωτερικές πηγές ή 
συγκεντρώνονται μέσα στον οργανισμό.

Ακρίβεια των δεδομένων

Η ακρίβεια των δεδομένων θα πρέπει να καθοριστεί με τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των χρηστών αλλά και 
να είναι συμβατή με τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Η ακρίβεια των 
δεδομένων αναφέρεται σε δύο στοιχεία, στην χωρική ακρίβεια και στην 
ορθότητα της πληροφορίας. Η χωρική ακρίβεια αναφέρεται στη φυσική θέση 
του στοιχείου. Υπάρχουν δύο μορφές χωρικής ακρίβειας. Η σχετική θέση η 
οποία αναφέρεται στη θέση ενός στοιχείου σε σχέση με άλλα στοιχεία (π.χ. 
ένα κτίριο είναι στο όριο ενός οικοπέδου). Η απόλυτη θέση αναφέρεται στη 
θέση ενός στοιχείου πάνω στην επιφάνεια της γης. Η πληρότητα / ορθότητα 
της πληροφορίας αναφέρεται στο αν τα δεδομένα περιέχουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και αν αυτές είναι σωστά συμπληρωμένες.

Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα αναφέρονται στο χρόνο όπου δημιουργήθηκαν, στη μέθοδο 
με την οποία έχουν συλλεχθεί ή στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η 
συλλογή και η κωδικοποίηση των μεταδεδομένων είναι ωφέλιμη όχι μόνο για 
τον ιδιοκτήτων των δεδομένων αλλά και χρήσιμη όταν αναζητούμε δεδομένα.

'Ελεγχος ποιότητας

Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της βάσης και τα κριτήρια αποδοχής 
δεδομένων το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του ελέγχου της ποιότητας. 
Αυτός συνίσταται στον καθορισμό κάποιων τεστ ηλεκτρονικών ή όχι ώστε να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα που εισάγονται είναι σε συμφωνία με τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί. Το σχέδιο για τον ποιοτικό έλεγχο περιγράφει τις 
διαδικασίες ελέγχου, ποιος θα τις εφαρμόσει, με ποιο τρόπο, και πόσο συχνά.

Απαιτούμενα δεδομένα

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των αναγκών είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε 
τα δεδομένα που απαιτούνται από τα διάφορα τμήματα για να υποστηρίξουν 
τις εφαρμογές του ΓΣΠ. Ο συνδυασμός των δεδομένων αυτών που είναι 
χρήσιμος σ' όλους ή στους περισσότερους χρήστες χρησιμοποιείται για να 
σχηματιστεί ο χάρτης-βάση (basemap). Αν και ο χάρτης-βάση έχει 
διαφορετική σημασία για κάθε χρήση εντούτοις υπάρχουν συγκεκριμένα 
δεδομένα που συνήθως περιέχει. Πρέπει να αναφερθεί ότι ορθοφωτογραφίες 
δεν θεωρούνται ως ένα επίπεδο του χάρτη αλλά ως μια βάση πάνω στην 
οποία συνδέονται τα επίπεδα του χάρτη.

Σχέδιο συντήρησης δεδομένων

Το σχέδιο συντήρησης δεδομένων είναι ένα κείμενο που περιγράφει με 
λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο συντηρούνται τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές του ΓΣΠ. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των 
διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούμε και των πηγών για την επικαιροποίηση 
των δεδομένων όπως και την συχνότητα που θα πρέπει να γίνει η ανανέωση. 
Περιλαμβάνει ακόμα και μεταδεδομένα έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να είναι
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σε θέση να γνωρίζουν την πηγή, την ακρίβεια, την ηλικία και τον τύπο των 
δεδομένων που είναι διαθέσιμοι σ' αυτούς.

Φύλαξη χωρικών δεδομένων

Η φύλαξη των χωρικών δεδομένων είναι μια συλλογική υποχρέωση απ' όλα τα 
τμήματα που εμπλέκονται στην δημιουργία του ΓΠΣ. Οι φύλακες μπορεί να 
μην είναι αυτοί που ψηφιοποίησαν τα δεδομένα είναι υπεύθυνοι να 
προσθέτουν νέα δεδομένα ή να εισάγουν νέες ιδιότητες σε υπάρχοντα 
δεδομένα.

Συνδυασμός με μη χωρικά δεδομένα

Ο συνδυασμός των χωρικών δεδομένων με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων 
του οργανισμού είναι πολύ επιθυμητός. Για να επιτευχθεί απαιτούνται 
συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) ώστε να μπορούν να 
μοιράζονται τα δεδομένα μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων. Όλα τα 
δεδομένα θα πρέπει να μετατραπούν σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί από 
το ΓΣΠ.

Χωρική ακρίβεια σε σχέση με το κόστος

Η χωρική ακρίβεια ενός στοιχείου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία 
χρησιμοποιείται όπως έχει οριστεί από τα κριτήρια αποδοχής. Επειδή το 
κόστος κατασκευής της βάσης αυξάνεται δραστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της ακρίβειας, η επιλογή του επιπέδου της ακρίβειας είναι συνάρτηση και της 
λειτουργικότητας της εφαρμογής αλλά και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
Είναι πάντα επιθυμητό να υπάρχει μία ομοφωνία σχετικά με το σημείο 
ισορροπίας μεταξύ του κόστους και των απαιτήσεων της ακρίβειας των 
δεδομένων.

Πολιτική χρησιμοποίησης των δεδομένων

Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πολύ νωρίς στο 
στάδιο του σχεδιασμού του ΓΣΠ

Τα ζητήματα αυτά επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα του τρόπου με τον 
οποίον διατίθενται τα δεδομένα. Η διάθεση των δεδομένων μεταξύ 
κυβερνητικών οργανισμών αποτελεί αναγκαιότητα για την επιτυχία ενός 
προγράμματος ΓΣΠ. Αυτό όμως εγείρει κάποια ερωτηματικά τα οποία θα 
πρέπει να εξετασθούν πολύ προσεκτικά κατά την διάρκεια του σχεδιασμού 
(οδηγός "GIS System Development Guides"): Ποια είναι η πηγή της κάθε 
πληροφορίας; Πως θα γίνει το μοίρασμα των δεδομένων: Με αγορά; Με 
δικαίωμα χρήσης; Με άλλη συμφωνία; Σε ποιον θα ανήκουν τα δεδομένα; Πως 
θα ενσωματωθούν τα υπάρχοντα δεδομένα στο πρόγραμμα ΓΣΠ; Ποιος είναι 
υπεύθυνος για την ενημέρωση των δεδομένων; Πως θα κατανεμηθεί το 
κόστος (δημιουργία και συντήρηση) των δεδομένων; Ποιος θα επιτρέπει την 
πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξη 
των αρχείων (πρωτότυπα και αντίγραφα) των δεδομένων;
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2.5.5 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα για 
την εισαγωγή του ΓΣΠ. Ο αναλυτικός σχεδιασμός της βάσης περιλαμβάνει τις 
παρακάτω δραστηριότητες.

• Λογικός ή φυσικός σχεδιασμός της βάσης, βασισμένος στα δεδομένα της 
ανάλυσης αναγκών.

• Εκτίμηση των πηγών από όπου θα προέρθουν τα δεδομένα.

• Εκτίμηση της ποσότητας των γεωγραφικών δεδομένων.

• Εκτίμηση του κόστους για την κατασκευή της βάσης δεδομένων

• Οργάνωση του σχεδίου για την μετατροπή των δεδομένων.

Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται περισσότερο στο σχήμα 11 (οδηγός "GIS 
System development guides").

Σχήμα 11. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων (πηγή: 
οδηγός "GIS System development guides")
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Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμοΰ της βάσης δεδομένων θα πρέπει θα 
γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες, ποια είναι η 
προέλευση των δεδομένων που χρειαζόμαστε, με ποιόν τρόπο θα μοιράζονται 
τα δεδομένα στα διάφορα τμήματα του οργανισμού, πως θα γίνεται η 
συντήρηση των δεδομένων, ποια στοιχεία θα αποτελούν τον βασικό χάρτη, 
πως θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων (οδηγός " Getting started 
with GIS"). Παράλληλα με τον αναλυτικό σχεδίασμά της βάσης μπορούν να 
γίνουν και πιλοτικές εφαρμογές προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι 
απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Κατόπιν πρέπει να γίνουν τα σχέδια για το 
απαραίτητο προσωπικό, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και την εγκατάστασή του. Μετά την προετοιμασία όλων αυτών των 
σχεδίων το συνολικό κόστος του ΓΣΠ θα είναι γνωστό όποτε μπορεί να γίνει 
και μια οικονομική αποτίμηση του προγράμματος.

Πρακτική ανάπτυξης βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ

Υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με τον τρόπο που δομούνται τα δεδομένα 
στη βάση δεδομένων ώστε να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές, όπως πχ 
οδηγός «Local Government Handbook for GIS (2001)», (Seattle - 
www.cityofseattle.net), (W. Harbour κα, 2003), (Minnesota 
www.datafinder.org), (West Springfield - www.west-springfield.ma.us).

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τρεις 
εφαρμογές (Wixom - www.ci.wixom.mi.us) :

α) Σύστημα διαχείρισης των δρόμων

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των 
δρόμων για να οργανωθεί καλύτερα το πρόγραμμα συντήρησής τους. 
Έγχρωμοι χάρτες δείχνουν τους διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στους 
δρόμους ενώ μπορούν επιπλέον να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με 
την πρόβλεψη του φόρτου κυκλοφορίας, με τις θέσεις των ατυχημάτων, με 
προβλεπόμενες βελτιώσεις κτλ. Για την κάλυψη της εφαρμογής αυτής 
απαιτούνται τα εξής επίπεδα δεδομένων:

Κεντρικός άξονας δρόμων, αεροφωτογραφία, ατυχήματα, σήματα 
κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας, right-of-way, θέσεις πάρκινγκ, κατάσταση δρόμου, 
πεζοδρόμια.

β) Προγραμματισμός και χάρτες

Το κεντρικό πρόγραμμα ανάπτυξης (master plan) στηρίζεται πολύ σε χάρτες 
που δείχνουν χρήσεις γης, ζώνες, σχέδια ανάπτυξης κλπ. Το ΓΣΠ με τις 
δυνατότητάς του δίνει σημαντική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τον 
προγραμματισμό. Τα επίπεδα δεδομένων που χρησιμοποιούνται είναι:

Ζώνες, χρήσεις γης, αεροφωτογραφία, κεντρικοί άξονες δρόμων, δημοτικές 
υπηρεσίες, όρια περιοχών, θέση επιχειρήσεων, υποδομές, κατάσταση δρόμων, 
εγκληματικότητα.

47

http://www.cityofseattle.net
http://www.cityofseattle.net
http://www.datafinder.org
http://www.west-springfield.ma.us
http://www.ci.wixom.mi.us


Καθώς οι υποδομές της πόλης αυξάνουν συνεχώς οι απαιτήσεις για την 
συντήρησή τους αυξάνεται επίσης. Το ΓΣΠ αποτελεί συνεπώς ένα ισχυρό 
εργαλείο με το οποίο έχουμε γρήγορη πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Για την εφαρμογή αυτή τα επίπεδα δεδομένων που 
χρησιμοποιούμαι είναι:

Κεντρικοί άξονες δρόμων, αεροφωτογραφία, βαλβίδες, χρήσεις γης, 
υπηρεσίες, ισοϋψείς, σήματα, ιδιοκτησίες, δίκτυα νερού, άδειες, θέσεις 
κτιρίων, δίκτυα αποχέτευσης, φρεάτια.

γ) Σύστημα διαχείρισης υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Στην αρχική φάση της ανάπτυξης του συστήματος ΓΣΠ είναι πιο πιθανό να 
μην είναι όλα τα δεδομένα διαθέσιμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
δοθούν σωστές προτεραιότητες ώστε να γίνει η ανάπτυξη του προγράμματος 
χωρίς προβλήματα.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η εφαρμογή του ΓΣΠ στην περιφέρεια Will County 
(www.willcountyillinois.com), όπου έχουν εντοπίσει πέντε κατηγορίες 
δεδομένων οι οποίες είναι βασικό να προχωρήσουν πριν την υλοποίηση 
ολοκληρωμένης της εφαρμογής του ΓΣΠ. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν την 
βάση πάνω στην οποία θα κτιστεί το ΓΣΠ και είναι:

• Ψηφιακές ορθοφωτογραφίες: Ακριβείς ορθοφωτογραφίες χρησιμεύουν ως 
"Backdrop" εικόνες πάνω στις οποίες σχεδιάζονται διάφορα στοιχεία.

• Άξονες των δρόμων: Είναι απαραίτητα για την δημιουργία βάσης 
δεδομένων σχετικά με τις διευθύνσεις καθώς και για την χάραξη βέλτιστων 
διαδρομών για τις έκτακτες περιπτώσεις.

• Κτηματολόγιο: Τα δεδομένα κτηματολογίου περιγράφουν ιδιοκτησίες 
καθώς και την φορολογία.

• Κεντρικός πίνακας διευθύνσεων: Σχετίζεται με όλες τις εφαρμογές που 
περιλαμβάνουν ειδοποίηση, ελέγχους, κλπ. και χρησιμεύουν σε πολλά 
τμήματα του οργανισμού.

• Πλανιμετρικά δεδομένα: Περιλαμβάνουν όλα τα φυσικά ή τεχνικά στοιχεία 
το περίγραμμα των οποίων φαίνεται σε μια αεροφωτογραφία όπως π.χ. 
κτίρια, υγρό στοιχείο, δρόμοι, σιδηρόδρομος κλπ. Τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν σημεία αναφοράς και συνεπώς σχηματίζουν τα βασικά επίπεδα 
των χαρτών.
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Στο σχήμα 12 φαίνεται απεικονίζεται ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι 
ορθοφωτογραφίες ως βάση, πάνω στην οποία θα ορισθούν οι πληροφορίες 
του ΓΣΠ. (Richmond - www.ci.richmond.va.us)

Σχήμα 12.β Στοιχεία οικοπέδων (Vector Parcel Layer)
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Σχήμα 12.γ Ανάπτυξη πλανημετρικών δεδομένων (Planimetric Data)

Σχήμα 12 Ανάπτυξη δεδομένων από αεροφωτογραφίες (πηγή: Richmond -
www.ci.richmond.va.us)
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2.5.6 Ενημέρωση - Αποφασιστικότητα της διοίκησης των ΟΤΑ

Ενημέρωση

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση των ανθρώπων του οργανισμού 
(διοίκηση και υπηρεσίες) σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 
του ΓΣΠ. Βασικό στοιχείο που θα δώσει τη ώθηση που απαιτείται για την 
εισαγωγή του ΓΣΠ είναι ο εντοπισμός προβλημάτων τα οποία μπορούν να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά με τη χρήση ενός ΓΣΠ.

Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι: χάρτες μη ενημερωμένοι ή με σφάλματα, 
καθυστερήσεις στην ενημέρωση χαρτών, μη ακριβή χωρικά στοιχεία, 
καταγραφή των χωρικών πληροφοριών με μη συστηματικό ή διαφορετικό 
τρόπο μεταξύ διαφόρων τμημάτων, διαφορετική κατηγοριοποίηση των 
πληροφοριών μεταξύ τμημάτων, δεδομένα που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από πολλούς χρήστες ή απαιτείται μια χρονοβόρα διαδικασία 
για τη χρήση τους από άτομα διαφορετικού τμήματος, δυσκολία στην 
επεξεργασία των δεδομένων για προγραμματισμό ή λήψη αποφάσεων 
(Aronoff, 1989).

Αποφασιστικότητα από τη διοίκηση

Η υποστήριξη της διοίκησης είναι πολύ σημαντική την για δύο λόγους: Το ΓΣΠ 
είναι ακόμη μια νέα τεχνολογία που σημαίνει ότι οι προσδοκίες όλων των 
εμπλεκομένων (προσωπικού, διοίκησης, χρηστών) είναι πολύ διαφορετικές. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι απαιτεί πολύ χρόνο για την ανάπτυξή του σημαίνει 
ότι είναι πολύ κρίσιμο η συνεχής και σημαντική εμπλοκή της διοίκησης στο 
πρόγραμμα.

Η διοίκηση θα πρέπει να δείξει την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει το 
πρόγραμμα τονίζοντας τα πλεονεκτήματα του ΓΣΠ σε κάθε εργαζόμενο αλλά 
και σε όλον τον οργανισμό, εξασφαλίζοντας υψηλού επίπεδου αφοσίωσης από 
τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε 
ομάδες εργασίας μεταξύ ενός τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων, 
θεσπίζοντας ρεαλιστικούς στόχους και αναπτύσσοντας θετική στάση όλων 
σχετικά με τις οργανωσιακές αλλαγές (Οδηγός "GIS System Development 
Guides").

Η αποφασιστικότητα της διοίκησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους ΟΤΑ της 
Ελλάδας δεδομένου ότι:

• Η δομή των ΟΤΑ είναι «δημαρχοκεντρική»

• Υπάρχει το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες να δράσουν ανασταλτικά στο ΓΣΠ. 
Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει εξοικείωση των υπηρεσιών με τεχνολογίες
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της πληροφορικής και είναι λογικό να υπάρχει μια απροθυμία στην χρήση 
τους. Επιπλέον ενδεχομένως να υπάρχουν φόβοι για διατάραξη των 
εργασιακών σχέσεων με την εισαγωγή του προγράμματος.

• Τα τμήματα των ΟΤΑ δεν έχουν ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των και 
μπορεί να προκύψουν προβλήματα μη συνεργασίας ή προβλήματα του 
τύπου «ποιος είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος» που μόνο η διοίκηση 
μπορεί να λύσει.

• Μόνο η διοίκηση μπορεί να ορίσει και να υλοποιήσει τον απαραίτητο 
προϋπολογισμό λειτουργίας του προγράμματος.

52



2.5.7 Οργάνωση

Η σωστή οργάνωση της οργανωτικής δομής είναι πολύ σημαντική για την 
εφαρμογή του ΓΣΠ. Αυτό γιατί ο οργάνωση που υποστηρίζει το πρόγραμμα 
αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος, 
μειώνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, προωθεί την ομαδική εργασία, 
βελτιώνει την επικοινωνία στον οργανισμό και γενικά συνεισφέρει στην 
επιτυχία ή αποτυχία του συστήματος (J. Mark 2003)

Ένα νέο σύστημα πληροφοριών όπως ένα ΓΣΠ μπορεί να αποδειχθεί ισχυρό 
όργανο για οργανωτικές αλλαγές επειδή αποτελεί ευκαιρία για έναν οργανισμό 
να σχεδιάσει ξανά τη δομή του, τις διαδικασίες τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. Οι οργανωτικές αλλαγές μπορεί να συμβούν σε διαφορετικούς βαθμούς, 
από οριακή μέχρι γενική αλλαγή, όπως φαίνεται στο σχήμα 13.

Σχήμα 13 Όφελος, κίνδυνος και οργανωτικές αλλαγές (πηγή: Κ. Laudon, J
Laudon, 2002)

Η πιο απλή εφαρμογή είναι ο αυτοματισμός. Με τον αυτοματισμό η δουλειά 
γίνεται πιο αποδοτική αφού οι λειτουργίες γίνονται πιο γρήγορες και ακριβείς.

Μια βαθύτερη οργανωτική αλλαγή είναι η εκλογίκευση των διαδικασιών. 
Επειδή ο αυτοματισμός δημιουργεί νέα σημεία συμφόρησης στην λειτουργία 
του οργανισμού, η εκλογίκευση των διαδικασιών είναι απαραίτητη ώστε να 
εξαφανίσει τα σημεία συμφόρησης και να εξασφαλίσει την απόδοση της 
λειτουργίας.

Πιο σοβαρή οργανωτική αλλαγή είναι η ο επανασχεδιασμός των διεργασιών, 
κατά τον οποίον οι διεργασίες αναλύονται απλοποιούνται και σχεδιάζονται 
ξανά. Ο επανασχεδιασμός των διεργασιών βελτιώνει ριζικά την αποδοτικότητα 
του οργανισμού αλλά προϋποθέτει μια καινούργια θεώρηση του τρόπου 
οργάνωσης.

53



Τέλος, η δραστικότερη αλλαγή είναι η αλλαγή αντικειμένου, πράγμα όμως που 
δεν έχει εφαρμογή στους ΟΤΑ.

Εύρος της εφαρμογής

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αποφασιστεΐ είναι το εύρος εφαρμογής 
του προγράμματος. Το ΓΣΠ είναι μία τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
κάποιον οργανισμό σε διαφορετική έκταση. Η έκταση αυτή κατηγοριοποιείται 
σε 4 μεγέθη, όπως φαίνεται στο σχήμα 14. Χρήση για μεμονωμένα 
προγράμματα, χρήση σε επίπεδο τμήματος (departmental), χρήση σε επίπεδο 
ολόκληρου του οργανισμού και χρήση από την κοινωνία (Calaveras - 
www.co.calaveras.ca.us).

Χρήση σε μεμονωμένα προγράμματα: Είναι η πιο βασική εφαρμογή ενός ΓΣΠ. 
Χρησιμοποιείται για απλές εφαρμογές παραγωγής χαρτών και ανάλυσης

Χρήση από κάποιο τμήμα του οργανισμού: Περισσότερα άτομα από ένα τμήμα 
του οργανισμού χρησιμοποιούν το ΓΣΠ για βασικές εφαρμογές. Το πρόγραμμα 
του ΦΣΠ χρησιμοποιείται ατομικά από κάθε χρήση, ή μπορεί να υπάρχει ένα 
τοπικό δίκτυο.

Χρήση σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού: Πολλά τμήματα του 
οργανισμού χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ενώ συγχρόνως συνεργάζονται μεταξύ 
τους στην ανταλλαγή δεδομένων και σε εφαρμογές. Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε κεντρική μονάδα όπου όλοι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση.

Χρήση από κοινωνία 
δημόσια πρόσβαση

Χρήση σε
μεμονωμένα
προγράμματα

Σχήμα 14 Εύρος εφαρμογής ΓΣΠ (πηγή: Calaveras - 
www.co.calaveras.ca.us)
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Χρήση από την κοινωνία: Στην πιο ολοκληρωμένη χρήση το ΓΣΠ 
χρησιμοποιείται όχι μόνο από τον οργανισμό αλλά και από χρήστες εκτός 
αυτού. Με τον τρόπο αυτό και άλλοι οργανισμοί ή ο κάθε πολίτης μπορούν 
μέσω του Internet να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Βάσει των παραπάνω ένας ΟΤΑ έχει τις εξής επιλογές να χρησιμοποιήσει το 
ΓΣΠ:

α) Χρήση του ΓΣΠ για ανάπτυξη μεμονωμένων εφαρμογών.
Εδώ το ΓΣΠ αναπτύσσεται στο παρασκήνιο και κυρίως χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο ενσωματωμένο σε άλλες εφαρμογές. Η λειτουργία του ΓΣΠ δεν 
σχετίζεται με τη λειτουργία του οργανισμού και συνήθως ο τελικός χρήστης 
δεν αντιλαμβάνεται τη χρήση του.

β) Χρήση του ΓΣΠ από ένα ή περισσότερα τμήματα
Το βασικό χαρακτηριστικό της δομής αυτής είναι ότι η εφαρμογή του ΓΣΠ 
είναι πολύ-τμηματική (multi-departmental) στα πλαίσια όμως ενός ενιαία 
σχεδιασμένου προγράμματος που καθοδηγείται από κοινά πρότυπα και κοινές 
διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί κεντρικά. Έτσι, αν και υπάρχει ένας 
κεντρικός έλεγχος, το ΓΣΠ χρησιμοποιείται αποκεντρωμένα και συνεπώς η 
διοίκηση του μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον οργανισμό.

Τα τμήματα του οργανισμού είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και έχουν άμεση 
πρόσβαση στο ΓΣΠ μέσω των δικών τους συστημάτων και τρέχουν τις δικές 
τους εφαρμογές. Η εισαγωγή του ΓΣΠ σε τέτοιο περιβάλλον συνδέεται με 
οργανωσιακές αλλαγές και με την ανάγκη για σημαντικό σχεδίασμά της 
εφαρμογής του ΓΣΠ με τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
χρηστών.

Έχοντας παρόμοια προσέγγιση, ο τύπος οργάνωσης που τελικά επιλέγει η 
πόλη του Suffolk, αναφέρεται ως αποκεντρωμένη οργάνωση 
(www.suffolk.va.us). Στον τύπο αυτόν της οργάνωσης ένα τμήμα ή διεύθυνση 
είναι συνήθως υπεύθυνο για την συντήρηση του βασικού χάρτη, ενώ η 
δημιουργία και συντήρηση των άλλων δεδομένων γίνεται ανεξάρτητα από 
άλλα τμήματα. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον server του ΓΣΠ για 
χρήση από τους υπόλοιπους εγκεκριμένους χρήστες.

Στα πλεονεκτήματα της δομής αυτής είναι: η αυξημένη δυνατότητα της 
διαμοίρασης δεδομένων, η βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφορία, η 
καλύτερη λήψη αποφάσεων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η 
μείωση του κόστους εξαιτίας της μειωμένων επαναλήψεων. Ως κύριο 
μειονέκτημα αναφέρεται η περιορισμένη υποστήριξη, οικονομική και τεχνική, 
από την ανώτερη διοίκηση. (Accra Lands, 2003)

Μια σχηματική αναπαράσταση της δομής αυτής δίνεται στο σχήμα 15.
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Σχήμα 15.α Χρήση ΓΣΠ σε ένα τμήμα

Σχήμα 15.β Χρήση ΓΣΠ σε πολλά τμήματα

γ) Χρήση του ΓΣΠ από όλον το οργανισμό.
Η μέγιστη απόδοση ενός συστήματος ΓΣΠ είναι όταν αυτό χρησιμοποιείται από 
όλον τον οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, βασικό στοιχείο είναι η 
δημιουργία ενός κεντρικού τμήματος ΓΣΠ το οποίο αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του προγράμματος. Τα διάφορα τμήματα διεκπεραιώνουν τα δικά 
τους προβλήματα χωρίς να είναι συνδεδεμένα. Οι εφαρμογές ΓΣΠ 
αναπτύσσονται χωριστά για κάθε έργο (project-by-project basis) με το τμήμα 
ΓΣΠ να δίνει όλη της απαραίτητη τεχνική βοήθεια.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της δομής είναι η πιο οικονομική εφαρμογή του ΓΣΠ 
και πιο αποτελεσματική παροχή βοήθειας για τις διάφορες εφαρμογές.

Η δομή αυτή επιτρέπει την ευκολότερη ανάπτυξη του ΓΣΠ στο Internet. 
Προϋποθέτει όμως τη δημιουργία σημαντικής υποδομής που να επιτρέπει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων, καθώς και αυξημένες 
απαιτήσεις διοίκησης του προγράμματος.

Μια σχηματική αναπαράσταση της δομής αυτής δίνεται στο σχήμα 16.
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Σχήμα 16. Χρήση ΓΣΠ από όλον τον οργανισμό (πηγή: 
www.esri.com/library/whitepapers/ pdfs/municipal-gov.pdf)

Επιτροπές διοίκησης και συντονισμού του ΓΣΠ

Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί από την επιλογή της 
κατάλληλης οργανωτικής και διοικητικής δομής είναι το να έρθουν σε επαφή 
διαφορετικά τμήματα (υπηρεσιακά ή πολιτικά) και να συνεργαστούν μεταξύ 
τους. (Κ. Hardester, 2003). Ένας τρόπος για τη διοικητική υποστήριξη του 
ΓΣΠ είναι μέσω της δημιουργίας επιτροπών (Κ. Hardester, 2003, Calaveras - 
www.co.calaveras.ca.us, Wayne county - www.waynecountygis.com)

Συνήθως χρησιμοποιούνται 2 επιτροπές για να συντονίζουν το ΓΣΠ, η 
επιτροπή διοίκησης και η τεχνική επιτροπή. Η επιτροπή διοίκησης έχει ως 
αντικείμενο θέματα χρηματοδότησης και γενικότερης πολιτικής. Ακόμη 
ασχολείται με θέματα σχετικά με την κατεύθυνση του ΓΣΠ και με την 
ανάπτυξη δεδομένων και εφαρμογών. Η τεχνική επιτροπή ασχολείται με την 
επίλυση των τεχνικών καθημερινών προβλημάτων.
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Τα καθήκοντα των επιτροπών αυτών φαίνονται στο σχήμα 17.

• Καθορίζει πολιτικές 
ΓΣΠ

• Θέτει τις 
προτεραιότητες των 
αναγκών.
Αποφασίζει το ύψος 
των δαπανών

• Καθορίζει την 
κατάλληλη 
τεχνολογία, τους 
πόρους και τα 
πρότυπα για την 
ικανοποίηση των 
αναγκών

• Αναπτύσσει σχέδια 
εργασίας και 
προϋπολογισμούς

• Αξιολογεί και εγκρίνει 
πολιτικές και σχέδια 
εργασίας

• Συντονίζει 
προϋπολογισμούς και 
θέτει οικονομικές 
προτεραιότητες για τα 
σχέδια εργασίας

• Συντονίζει τις
δραστηριότητες των 
σχεδίων εργασίας

Σχήμα 17. Καθήκοντα των επιτροπών διοίκησης και συντονισμού του ΓΣΠ 
(πηγή: Calaveras - www.co.calaveras.ca.us)
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2.5.8 Ανθρώπινο δυναμικό

Συχνά θεωρείται το ΓΣΠ ότι χρησιμεύει μόνο για να εκτελούμε τα υπάρχοντα 
καθήκοντα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Η προσέγγιση αυτή όμως αγνοεί 
και τις τεράστιες δυνατότητες ενός ΓΣΠ και το ότι θα έπρεπε να το δούμε ως 
ένα μέσο να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες διεργασίες του οργανισμού. Το 
ΓΣΠ δεν είναι ένα πρόγραμμα που με την εγκατάστασή του αυτομάτως 
λύνονται όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικές εργασίες 
σχετικά με την εισαγωγή και συντήρηση των δεδομένων, ετοιμασία 
εφαρμογών, εκπαίδευση προσωπικού κλπ. Δυστυχώς υπάρχει η άποψη ότι η 
λειτουργία του ΓΣΠ μπορεί να δοθεί σε άτομα από το προσωπικό χωρίς 
προηγουμένως να γίνει μια επανεκτίμηση των νέων καθηκόντων και των νέων 
ιεραρχικών σχέσεων που θα πρέπει να έχει κάθε θέση εργασίας. Η άποψη 
αυτή οδηγεί σε πολλά προβλήματα προσωπικού (Eastman κα, 2003). Σχεδόν 
όλες οι εφαρμογές απαιτούν τουλάχιστον ένα από τα άτομα του προσωπικού 
υπεύθυνο για την δημιουργία και λειτουργία της εφαρμογής χωρίς άλλες 
αρμοδιότητες.

Στελέχωση υπηρεσίας ΓΣΠ

Η στελέχωση μα υπηρεσίας ΓΣΠ έχει τις εξής βασικές ειδικότητες: (Οδηγός 
"GIS System Development Guides", Oakland - www.co.oakland.mi.us, 
Maryland - www.angelfire.com/md2/chiarella, , Will County
www.willcountyillinois.com).

Υπεύθυνος προγράμματος ΓΣΠ: Είναι το κεντρικό πρόσωπο για την ανάπτυξη 
του ΓΣΠ. Για τον λόγο αυτό ο διορισμός του θα πρέπει να γίνει αμέσως με την 
απόφαση για την εφαρμογή του ΓΣΠ στον οργανισμό. Είναι υπεύθυνος για την 
διεύθυνση, τον συντονισμό του προγράμματος, τις πολιτικές και τις 
προδιαγραφές που θα εφαρμοσθούν. Είναι ακόμη υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων και επενδύσεων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος. Εκπροσωπεί τον οργανισμό σε ότι έχει σχέση με το ΓΣΠ. 
Υποστηρίζει την δημιουργία, υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος σε 
όλον τον οργανισμό.
Υπεύθυνος εφαρμογών - αναλυτής: Υποστηρίζει το υλικό και λογισμικό του 
ΓΣΠ. Ακόμη υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών καθώς και τη 
συντήρηση της βάσης δεδομένων.
Υπεύθυνος της βάσης δεδομένων: Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον 
συντονισμό όλων των δεδομένων του οργανισμού καθώς και για τη 
μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή και εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων. 
Καθορίζει τις διαδικασίες για τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων καθώς και 
για τη συντήρησή τους.
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Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι μόνιμες. Εάν, κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης του ΓΣΠ τις θέσει του υπεύθυνου της βάσης δεδομένων και της 
ανάπτυξης εφαρμογών τις καλύπτουν συνεργάτες που χρησιμοποιούνται για 
την διαχείριση της εισαγωγής του ΓΣΠ, θα πρέπει η θέση του υπεύθυνου του 
προγράμματος ΓΣΠ να καλυφτεί από άτομο του οργανισμού και μάλιστα να 
είναι αποκλειστικής απασχόλησης

Η αρχική δημιουργία της βάσης δεδομένων (ψηφιοποίηση και εισαγωγή των 
δεδομένων) θα απαιτήσει επιπλέον προσωπικό, ανάλογα από την ποσότητα 
των δεδομένων. Εναλλακτικά, αντί της πρόσληψης του προσωπικού αυτού, 
υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

Ανάλογα με την έκταση της εφαρμογής ή το μέγεθος του οργανισμού είναι 
δυνατόν να υπάρχει ανάγκη και για άλλες ειδικότητες, όπως (Oakland - 
www.co.oakland.mi.us, Maryland - www.angelfire.com/md2/chiarella, Will 
County - www.willcountyillinois.com)

Υπεύθυνος συστήματος: Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του συστήματος 
(servers, workstations, λειτουργικά συστήματα, λειτουργίες Internet και 
Intranet, και του λογισμικού του ΓΣΠ. Αναπτύσσει τα συστήματα ασφαλείας, 
τις διαδικασίες για τη συντήρηση του συστήματος, την αναβάθμιση του 
συστήματος, για τις συμφωνίες licensing, την εξασφάλιση της συμβατικότητας 
όλων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό.

Υπεύθυνος υποστήριξης χρηστών: Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την 
υποστήριξη των λειτουργιών του help desk των χρηστών του ΓΣΠ. 
Συνεργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος καθώς και για 
τον καθορισμό των αναγκών του οργανισμού για εφαρμογές ΓΣΠ.

Υπεύθυνος Intranet/Internet: Η θέση αυτή είναι απαραίτητη με την 
προϋπόθεση ότι το ΓΣΠ θα χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερους 
εξωτερικούς χρήστες.
Ειδικός GPS/ΓΣΠ: Είναι υπεύθυνος για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη 
χρήση GPS.
Ανάπτυξη προϊόντων ΓΣΠ: Δεν είναι μόνιμη θέση. Είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων 
τμημάτων του οργανισμού, προϊόντα που δεν μπορεί να αναπτύξει το 
υπάρχον προσωπικό λόγω έλλειψης επαρκών τεχνικών γνώσεων.

Πλέον των παραπάνω θέσεων είναι βασικό θα θεσμοθετηθούν κάποιοι ρόλοι 
μέσα σε κάθε τμήμα που χρησιμοποιεί το ΓΣΠ, ώστε να εξασφαλισθεί η καλή 
λειτουργία του προγράμματος στο τμήμα αυτό. Ο βασικός ρόλος είναι ενός 
εμψυχωτή του προγράμματος, ενός ατόμου δηλαδή που είναι υπεύθυνο για 
την υποστήριξη της χρήσης του ΓΣΠ στο τμήμα.
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Εκπαίδευση προσωπικού

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού πρέπει να είναι μέρος του συνολικού 
προγράμματος ΓΣΠ (Suffolk - www.suffolk.va.us, Will County - 
www.willcountyillinois.com). Θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μεγιστοποιεί τα οφέλη από την εφαρμογή του ΓΣΠ, να επιτυγχάνει πιο 
γρήγορη απόσβεση της επένδυσης και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίζεται στις ανάγκες του οργανισμού, όπως 
αυτές καταγράφηκαν στην αποτίμηση των αναγκών, καθώς και στις προτάσεις 
του σχεδίου εφαρμογής του ΓΣΠ. Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ΓΣΠ που θα 
επιλεγεί, θα χρειαστεί εκπαίδευση στις παρακάτω κατηγορίες:

• Εκπαίδευση τελικών χρηστών

• Εκπαίδευση για την ψηφιοποίηση και συντήρηση των δεδομένων.

• Εκπαίδευση για αναβάθμιση του λογισμικού.

• Για ανάπτύξη εφαρμογών (προαιρετικό)

• Για υποστήριξη του συστήματος και την βάσης δεδομένων (προαιρετικό)

Ένα μέρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει από τον παροχέα του 
προγράμματος ΓΣΠ. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να παραταθεί με ειδικές 
συμφωνίες σε περιοχές που κρίνει ο οργανισμός. Μόλις τελειώσει η 
εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να οργανωθούν και τμήματα μέσα στον οργανισμό 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού.

Θα πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι οι χρήστες του ΓΣΠ. Επειδή οι χρήστες αυτοί 
έχουν διαφορετικές ανάγκες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα πρέπει να παρέχει 
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, από βασική εκπαίδευση σε Η/Υ μέχρι πολύ 
ειδικό πρόγραμμα ΓΣΠ. Τέλος, θα πρέπει να οργανώνονται περιοδικά τμήματα 
σχετικά με το ΓΣΠ για τους νέοι υπάλληλοι καθώς αυτοί αναλαμβάνουν τα 
καθήκοντά τους.
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κεφάλαιο 3
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναζητώντας την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ΟΤΑ 
προκειμένου να εισάγουν τα ΓΣΠ, διακρίνουμε δύο σημεία που πρέπει να 
διερευνηθούν. Το πρώτο είναι η αναζήτηση των φάσεων που θα πρέπει να 
ακολουθήσει η εισαγωγή και ανάπτυξη του ΓΣΠ. Το δεύτερο είναι ο 
εντοπισμός των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (ΚΠΕ), εκείνων δηλαδή των 
παραγόντων, η ικανοποίηση των οποίων δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις 
για την επιτυχία του ΓΣΠ, ενώ, αντιθέτως, η παράβλεψή τους δημιουργεί 
προβλήματα και τελικά αποτυχία.

3.1 Φάσεις εισαγωγής ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Ο εντοπισμός των φάσεων εισαγωγής του ΓΣΠ είναι απαραίτητος προκειμένου 
να υπάρξει καλύτερη οργάνωση των εργασιών, να αποφευχθούν ανακολουθίες 
στον χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών και να υπάρξει σφαιρική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, πράγμα που οδηγεί και σε καλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων που ο οργανισμός θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

3.1.1 Προσεγγίσεις για την εισαγωγή ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Εφόσον τα ΓΣΠ δεν είναι παρά ένα σύστημα πληροφοριών μπορούμε να 
δούμε την εφαρμογή τους μέσω μιας γενικής προσέγγισης της ανάπτυξης των 
πληροφοριακών συστημάτων, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 18.

Η διαδικασία ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων έχει τα εξής 
στάδια: Ανάλυση, Σχεδίασμά, Προγραμματισμό, Δοκιμές, Μετατροπή, 
Παραγωγή και συντήρηση ( Κ. Laudon, J Laudon, 2002)

Ανάλυση Συστημάτων
Είναι η ανάλυση του προβλήματος που προσπαθεί να λύσει ο οργανισμός με 
τη βοήθεια του ΠΣ. Αποτελεί από τον προσδιορισμό του προβλήματος, την 
αναγνώριση των αιτιών του, τη διατύπωση της λύσης, και τον καθορισμό των 
απαιτήσεων σε πληροφορίες που πρέπει να ικανοποιεί η λύση του 
συστήματος. Στην ανάλυση διερευνάται ακόμη η σκοπιμότητα της λύσης, η 
οποία αφορά σε 3 τομείς: Τεχνική σκοπιμότητα (εάν η λύση μπορεί να 
εφαρμοστεί με το διαθέσιμο τεχνικό υλικό), οικονομική σκοπιμότητα (εάν τα 
οφέλη της λύσης είναι μεγαλύτερα από το κόστος) και λειτουργική 
σκοπιμότητα (εάν η προτεινόμενη λύση είναι επιθυμητή στο υπάρχον 
διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο). Ένα σημαντικό και δύσκολο μέρος της
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ανάλυσης είναι ο καθορισμός των πληροφοριακών αναγκών του οργανισμού, 
τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί η λύση. Σε πολλές περιπτώσεις η ανάλυση 
ενός νέου συστήματος αποτελεί ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του τρόπου 
με τον οποίο ο οργανισμός διενεργεί την καθημερινή του δραστηριότητα.

Στην ανάλυση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα εξωτερικό περιβάλλον αναλύεται και ως 
προς το κλαδικό περιβάλλον (νέα προϊόντα, υποκατάστατα προϊόντα, 
προμηθευτές, αγοραστές, ανταγωνιστές) και ως προς το ευρύτερο περιβάλλον 
(πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, διεθνές). Η ανάλυση του 
εσωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την αλυσίδα αξίας, τους πόρους, τις 
δομές και την κουλτούρα. Από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος προκύπτει ο πίνακας Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και 
Απειλών (SWOT analysis) (Παπαδάκης, 2002)

Σχήμα 18. Διαδικασία ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων (πηγή:
Κ. Laudon, J Laudon, 2002)

Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός περιγράφει τις προδιαγραφές του συστήματος με τις οποίες 
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα που προσδιορίστηκε κατά τη φάση της 
ανάλυσης. Αυτές οι προδιαγραφές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα 
ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και τεχνολογίας της επιλεγμένης λύσης. Ένα 
σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η συμμετοχή των χρηστών σ' αυτόν, 
η οποία αυξάνει την κατανόηση και την αποδοχή του συστήματος εκ μέρους 
τους και μειώνει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά τη φάση της 
εφαρμογής. Στον σχεδίασμά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αποστολή και 
τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. Βάσει αυτών θα 
προχωρήσουμε στην ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών (Παπαδάκης 2002).
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Προγραμματισμός
Είναι η διαδικασία μετάφρασης των προδιαγραφών του συστήματος που 
ετοιμάστηκαν κατά τον σχεδίασμά σε κώδικα προγράμματος.
Δοκιμές
Οι δοκιμές είναι απαραίτητες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον το 
σύστημα παράγει τα σωστά αποτελέσματα.
Μετατροπή
Είναι η διαδικασία μετάβασης από το παλαιό σύστημα στο καινούργιο. Οι 
στρατηγικές μετάβασης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι 4.

α) Παράλληλη λειτουργία, στην οποία τόσο το παλαιό όσο και το καινούργιο 
σύστημα λειτουργούν ταυτόχρονα για ένα χρονικό διάστημα.

β) Άμεση αλλαγή, στην οποία το παλαιό σύστημα αντικαθιστά το καινούργιο 
κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

γ) Πιλοτική εφαρμογή, στην οποία το νέο σύστημα εφαρμόζεται σε ένα 
περιορισμένο τομέα και όταν αυτή ολοκληρωθεί εφαρμόζεται σ' όλον το 
οργανισμό άμεσα ή σταδιακά.

δ) Εφαρμογή σε φάσεις, κατά την οποία το νέο σύστημα εισάγεται σε στάδια 
κατά λειτουργίες ή οργανωτικές μονάδες.

Παραγωγή και συντήρηση.
Αφού εγκατασταθεί το νέο σύστημα, λέμε ότι είναι σε φάση παραγωγής. Κατά 
τη διάρκεια της φάσης αυτής το σύστημα εξετάζεται από χρήστες και 
τεχνικούς ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο λειτουργεί σύμφωνα με τους 
στόχους μας. Οι όποιες αλλαγές θα προκύψουν αναφέρονται ως συντήρηση 
του συστήματος.

Προκειμένου για την εφαρμογή των ΓΣΠ σε ΟΤΑ, οι προσεγγίσεις που έχουν 
αναπτυχθεί μπορούν να διακριθούν σε 5 κατηγορίες (R. Ferrari, Η. Onsrud, 
1995).
Στις μεθόδους εφαρμογής, συνίστανται σε προτάσεις που στόχο έχουν να 
εξηγήσουν την εφαρμογή των ΓΣΠ μέσω κατευθύνσεων βήμα-βήμα.

Στις στρατηγικές εφαρμογής, είναι παρόμοιο με τις μεθόδους εφαρμογής, 
μόνο που εδώ επικεντρώνονται όχι στο πληροφοριακό σύστημα αλλά στον 
στρατηγικό σχεδίασμά που θα καθορίσει τους στόχους, τις προτεραιότητες 
των εφαρμογών ή την διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με το 
ανθρώπινο δυναμικό.

Στους παράγοντες επιτυχίας, εδώ προτείνονται ένας κατάλογος με τα κρίσιμα 
σημεία για την εφαρμογή των ΓΣΠ. Τα σημεία αυτά μπορεί να δηλώνουν μια 
βασική στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί (πχ υποστήριξη διοίκησης, 
ενεργοποίηση χρηστών στο σχεδίασμά κτλ) ή προϋποθέσεις που ευνοούν την 
εφαρμογή ΓΠΣ (πχ απουσία δεδομένων, εκπαίδευση προσωπικού κλπ)
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Στα αποτελέσματα ερευνών, εδώ συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα 
ερευνών σχετικά με την εφαρμογή ΓΣΠ. Οι δημοσιεύσεις συνήθως 
περιλαμβάνουν θεωρητικές προσεγγίσεις, έρευνα και συμπεράσματα.

Στους οδηγούς εφαρμογής, είναι τα βιβλία που κατευθύνουν την εφαρμογή 
ΓΣΠ. Συνήθως συνδυάζουν τις παραπάνω προσεγγίσεις.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο κατηγοριοποίησης, μπορούμε να πούμε ότι οι 
προσεγγίσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό παραλλαγές στη βασική 
προσέγγιση, όπως φαίνεται από κάποια παραδείγματα που παραθέτουμε στη 
συνέχεια.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός που υλοποιήθηκε στην περιφέρεια Santa Clara 
(www.sccgov.org). ακολουθεί τη διαδικασία που φαίνεται στο σχήμα 19.

Σχήμα 19. Διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου (πηγή:
www.sccgov.org)

Η εφαρμογή του ΓΣΠ ολοκληρώθηκε σε 4 βασικές φάσεις. Η κάθε φάση 
αποτελεί η βάση για την επόμενη φάση, αν και οι διάρκειες των φάσεων 
μπορεί να αλληλοκαλύπτεται.

Φάση 1. Καθιέρωση της δομής του ΓΣΠ
Αυτή η φάση προσδιόρισε το διοικητικό μοντέλο, αναπτύσσεις τις βασικές 
πολιτικές και τα λειτουργικά πρότυπα και διαχέει το πρόγραμμα του ΓΣΠ στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.

Φάση 2. Εφαρμογή της δομής (Framework) του ΓΣΠ
Είναι η φάση κατά την οποία ολοκληρώθηκε ο βασικός χάρτης του ΓΣΠ, 
αναπτύσσεται το πρόγραμμα διαχείρισης και συντήρησης των δεδομένων,
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βελτιώνονται οι λειτουργίες και δημιουργείται ένα κέντρο εξυπηρέτησης του 
ΓΣΠ.

Φάση 3. Εφαρμογή των βασικών εφαρμογών και δεδομένων του ΓΣΠ
Κατά τη φάση αυτή αναπτύσσονται οι βασικές εφαρμογές σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που δόθηκαν. Αναπτύσσονται επίσης τα δεδομένα που θα 
μοιράζονται όλα τα τμήματα που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ.

Φάση 4. Διαχείριση του ΓΣΠ και επέκταση των δυνατοτήτων του
Η φάση αυτή είναι συνεχής. Οι διαδικασίες του ΓΣΠ διαχειρίζονται τα 
δεδομένα και την τεχνολογική υποδομή. Τα τμήματα ξεκινούν νέες εφαρμογές 
και δημιουργούν νέα δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σε μια άλλη προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον Korte (1992), για την 
εφαρμογή του ΓΣΠ απαιτούνται δεκαεπτά βήματα, τα οποία διαιρούνται σε 3 
φάσεις: Σχεδιασμός, ανάλυση και εφαρμογή.

Φάση 1: Σχεδιασμός
Βήμα 1: Ανάπτυξη του σχεδίου της εφαρμογής (project plan). Το σχέδιο 
οφείλει να ορίσει τους υπεύθυνους των διαφόρων δράσεων, προϋπολογισμό 
και χρονοδιάγραμμα.

Βήμα 2: Έγκριση του σχεδίου

Βήμα 3: Εκπαίδευση διευθυντών των τμημάτων που θα εφαρμόσουν το 
σύστημα

Βήμα 4: Ανάλυση υπαρχουσών διαδικασιών και αναγκών. Η διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνει την καταγραφή της αποστολής και της οργάνωσης ενός 
τμήματος καθώς και τον τρόπο με το οποίο συγκεντρώνει, χρησιμοποιεί, 
αναλύει και μοιράζει γεωγραφικά δεδομένα

Φάση 2: Ανάλυση
Βήμα 5: Ανάλυση και συμπεράσματα. Τα δεδομένα αναλύονται ώστε να 
αποφασισθεί αν το ΓΣΠ είναι εφικτό. Περιγράφονται οι χρήστες του ΓΣΠ, η 
βάση δεδομένων, οι πηγές δεδομένων, οι απαιτούμενες λειτουργίες του 
λογισμικού, οι ανάγκες σε προσωπικό και εκπαίδευση, ανάλυση κόστους 
ωφελείας καθώς και αναλυτικό σχέδιο με το χρονοδιάγραμμα και 
προϋπολογισμό.

Βήμα 6: Έγκριση πιλοτικού προγράμματος 
Βήμα 7: Καθορισμός προδιαγραφών και προτύπων.

Βήμα 8: Προκήρυξη για προμηθευτές (προσφορές και προτάσεις)

Βήμα 9: Αξιολόγηση προμηθευτών.

Φάση 3: Εφαρμογή
Βήμα 10: Αναλυτικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων. Αν έχουν αγοραστεί το 
σύστημα ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει βάσει των προδιαγραφών του 
συγκεκριμένου συστήματος.
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Βήμα 11: Οργάνωση πιλοτικού προγράμματος. Η διοίκηση μπορεί να πάρει τις 
τελικές αποφάσεις σχετικά με το πρόγραμμα - να το προχωρήσει, να το 
αναβάλει ή να το καταργήσει.

Βήμα 12: Διόρθωση της βάσης δεδομένων

Βήμα 13: Μετατροπή γεωγραφικών δεδομένων

Βήμα 14: Αγορά ΓΣΠ Hardware and Software

Βήμα 15: Εκπαίδευση χρηστών

Βήμα 16: Έλεγχος και διόρθωση δεδομένων

Βήμα 17: Συντήρηση των δεδομένων. Η συντήρηση θα πρέπει να έχει 
σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αυτό απαιτεί δύο ενέργειες: εκπαίδευση των 
νέων χρηστών και συνεχής υποστήριξη όλων των χρηστών σχετικά με 
λειτουργικά προβλήματα ή προβλήματα λογισμικού.

Αναλύοντας την στρατηγική για την εφαρμογή των ΓΣΠ ο Aronoff (1989) 
θεωρεί ότι υπάρχουν έξη φάσεις:

1. Αντίληψη

2. Ανάπτυξη των απαιτήσεων του συστήματος

3. Αξιολόγηση του συστήματος

4. Ανάπτυξη σχεδίου για την εφαρμογή του ΓΣΠ

5. Απόκτηση συστήματος και αρχή

6. Λειτουργία

Ο Tychon (2003) προτείνει ένα σχέδιο που αποτελείται από τα παρακάτω 
στάδια:

1. Σχεδιασμός

2. Πιλοτικό πρόγραμμα
3. Εφαρμογή
4. Λειτουργία και παραγωγή

Ο Nabar (1998) προτείνει τις παρακάτω φάσεις για την εισαγωγή του ΓΣΠ.

Φάση 1: Έναρξη του προγράμματος ΓΣΠ
Εισαγωγή της τεχνολογίας του ΓΣΠ

Contractual Considerations of Multi-Participant GIS Program

Φάση 2: Σχεδιασμός προγράμματος και απόκτηση της τεχνολογίας ΓΣΠ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Νομικές συμφωνίες και υποχρεώσεις
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Σχεδιασμός για την εφαρμογή του ΓΣΠ 

Ανάπτυξη των απαιτήσεων του συστήματος 

Προκαταρκτικός σχεδιασμός του συστήματος 
Τελικός σχεδιασμός 

Αναζήτηση προσφορών 

Εκτίμηση των εναλλακτικών συστημάτων 

Ανάπτυξη του προγράμματος εφαρμογής του ΓΣΠ 

Φάση 3: Αποδοχή και αρχική χρήση του ΓΣΠ 
Φάση 4: Πλήρης χρησιμοποίηση του ΓΣΠ

Ο οδηγός της Νέας Υόρκης (www.archives.nysed.gov) θεωρεί ότι ο κύκλος 
ανάπτυξης ενός ΓΣΠ περιλαμβάνει 11 βήματα όπως φαίνεται στο σχήμα 19.

Σχήμα 20 Κύκλος ανάπτυξης ενός ΓΣΠ (πηγή: www.archives.nysed.gov)

1. Ανάλυση αναγκών

2. Σχεδιασμός του ΓΣΠ

3. Έρευνα για τα υπάρχοντα δεδομένα

4. Έρευνα για εξοπλισμό και λογισμικό του ΓΣΠ

5. Αναλυτικός σχεδιασμός της Βάσης δεδομένων

6. Κατασκευή της βάσης δεδομένων

7. Πιλοτική εφαρμογή και benchmark.
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8. Αγορά συστήματος

9. Ολοκλήρωση συστήματος
10. Ανάπτυξη εφαρμογών

11. Λειτουργία και συντήρηση ΓΣΠ

Για την εφαρμογή του ΓΣΠ για την πόλη Ipswich (www.town.ipswich.ma.us) 
ακολουθήθηκε το παρακάτω σχέδιο:

1. Ανάλυση αναγκών

2. Ανάλυση παραγόντων για την εφαρμογή

3. Ανάλυση συστήματος (hardware - software)

4. Δεδομένα (εύρεση και παρουσίαση)

5. Ανάπτυξη εφαρμογών

6. Μακροχρόνια διαχείριση (προσωπικό, διοίκηση, διαδικασίες, πολιτικές)

7. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα.

Η στρατηγική για την εφαρμογή του ΓΣΠ στην περιφέρεια Wayne county 
(www.waynecountygis.com)

παρουσιάζεται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων ως εξής:

1. Αποδοχή και σύμφωνη γνώμη για την ανάπτυξη του συστήματος

2. Εφαρμογή οργανωτική δομής

3. Προβολή του συστήματος και εκπαίδευση

4. Απόκτηση αεροφωτογραφιών, Control, and Analytical Triangulation

5. Προμήθεια και εγκατάσταση Hardware and Software

6. Καθορισμός του βαθμού προτεραιότητας των εφαρμογών

7. Ανάπτυξη διαδικασιών και Standards
8. Προμήθεια φωτομετρικών υπηρεσιών.

9. Προετοιμασία του σχεδίου ανάπτυξης της βάσης δεδομένων.

10. Μετατροπή χαρτών (Property Maps)

Π.Σχεδιασμός συντήρησης προγράμματος
12. Μετατροπή δεδομένων (μέσα στον οργανισμό)

13. Μετατροπή δεδομένων (σε εξωτερικό συνεργάτη)

14. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών

15. Αποτίμηση της απόδοσης του συστήματος

Κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα ορίζει μια σειρά από ενέργειες που θα 
πρέπει να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του ΓΣΠ.
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Συγκριτικά, οι προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνονται στον 
πίνακα 5. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις έχουν κάποια κοινά σημεία. Τα σημεία 
αυτά, αν και δεν γίνονται φανερά από την επιγραμματική παράθεση των 
φάσεων εφαρμογής, εν τούτοις είναι ξεκάθαρα από την ανάγνωση ολόκληρων 
των σχετικών κειμένων. Αυτά είναι: α) Αναγνωρίζουν την ύπαρξη φάσεων και 
την αναγκαιότητα επιτυχημένης εφαρμογής της κάθε φάσης β) Αναγνωρίζουν 
την αναγκαιότητα ενός επεξεργασμένου σχεδίου ή μιας στρατηγικής 
εφαρμογής ενός ΓΣΠ και γ) Αναγνωρίζουν τη συμβατότητα που θα πρέπει να 
έχει με τον οργανισμό, τους χρήστες και την κοινωνία.
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3.1.2 Προτεινόμενες φάσεις εισαγωγής των ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Η πρότασή μας σχετικά με τις φάσεις για την εισαγωγή ενός ΓΣΠ έχει ως 
αφετηρία τις βασικές προσεγγίσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 
(Κ. Laudon, J. Laudon , 2002) και εμπλουτίζεται με τις ιδέες των άλλων 
ερευνητών. Από τον συγκερασμό των προσεγγίσεων αυτών προκύπτουν τα 
εξής στάδια:

Ανάλυση αναγκών
Η φάση αυτή προτείνεται από όλους τους ερευνητές. Περιλαμβάνει τον ακριβή 
καθορισμό του προβλήματος που πρέπει να λύσουμε, καθώς και την ανάλυση 
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Διαμόρφωση στρατηγικής
Από το μέγεθος του προβλήματος θα πρέπει να θέσουμε τους στόχους του 
προγράμματος σε συνάρτηση με την ανάλυση των αναγκών, όπως και τις 
συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Σχεδιασμός προγράμματος
Συμπεριλαμβάνει τον σχεδίασμά του προγράμματος, με βάση τις αρχές που 
καθόρισε η στρατηγική.

Υλοποίηση προγράμματος
Περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος (μετατροπή δεδομένων, 
κατασκευή βάσης δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών)

Λειτουργία
Περιλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος (θέματα 
οργάνωσης, προσωπικού, συντήρησης, επικοινωνίας, ανάπτυξης νέων 
εφαρμογών)

Οι φάσεις αυτές καλύπτουν και τις προσεγγίσεις που έχουν ήδη αναφερθεί και 
προσδιορίζονται επιγραμματικά στον πίνακα 5. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό 
σημείο που θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λόγω της ιδιαιτερότητας 
των ΓΣΠ αλλά και των ΟΤΑ, κυρίως στα Ελληνικά δεδομένα. Αναφερόμαστε 
σε μια αρχική φάση προκαταρκτικής διερεάνησης η οποία έχει στόχο την 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και το κτίσιμο της αποφασιστικότητας της 
διοίκησης να εισάγει ΓΣΠ. Η φάση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν για την εφαρμογή πληροφοριακών 
συστημάτων σε οργανισμούς με σύνθετη και άκαμπτη οργάνωση και 
ιδιόμορφες εργασιακές σχέσεις (μονιμότητα εργαζομένων).
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Συμπερασματικά λοιπόν προτείνουμε τα παρακάτω στάδια εισαγωγής του ΓΣΠ 
σε ΟΤΑ (πίνακας 6):

Στάδιο 1: Προκαταρκτική διερεύνηση

Στάδιο 2: Ανάλυση αναγκών________________________________

Στάδιο 3: Ανάπτυξη στρατηγικής για την εισαγωγή του ΓΣΠ

Στάδιο 4: Σχεδιασμός συστήματος__________________________

Στάδιο 5: Ανάπτυξη συστήματος____________________________

Στάδιο 6: Λειτουργία συστήματος__________________________

Πίνακας 6 Προτεινόμενα στάδια εισαγωγής ΓΣΠ σε ΟΤΑ.

73



3.2 ΚΠΕ για την εισαγωγή ΓΣΠ

Η αξιολόγηση μιας στρατηγικής, όπως στην προκειμένη περίπτωση της 
στρατηγικής για την εισαγωγή των ΓΣΠ στους ΟΤΑ, μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με τον Κ. Laudon, J. Laudon (2002) μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν δύο κύριες μεθοδολογίες, α) η επιχειρηματική ανάλυση 
και β) οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Η επιχειρηματική ανάλυση (ή προγραμματισμός επιχειρηματικών συστημάτων 
- business systems planning) ισχυρίζεται ότι οι πληροφοριακές ανάγκες 
μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο με την εξέταση ολοκλήρου του 
οργανισμού - οργανωτικές μονάδες, λειτουργίες, διεργασίες, στοιχεία 
δεδομένων. Βασική αρχή δηλαδή της επιχειρηματικής ανάλυσης είναι ότι οι 
απαιτήσεις για πληροφορίες μπορούν να καθοριστούν μόνο μετά από την σε 
βάθος κατανόηση του οργανισμού αυτού. Βασική αδυναμία της μεθόδου είναι 
ότι παράγει τεράστια ποσότητα δεδομένων των οποίων η συλλογή έχει μεγάλο 
κόστος και η ανάλυση είναι δύσκολη. Επιπλέον, δημιουργείται συχνά μια τάση 
αυτοματισμού της κατάστασης που ήδη υπάρχει.

Η μέθοδος των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (ή στρατηγικής ανάλυσης - 
strategic analysis) υποστηρίζει ότι οι ανάγκες ενός οργανισμού για 
πληροφορίες καθορίζονται από έναν μικρό αριθμό κρίσιμων παραγόντων 
επιτυχίας (Critical Success Factors -CSF). Αν αυτοί οι στόχοι επιτευχθούν η 
επιτυχία του οργανισμού είναι εξασφαλισμένη. Οι κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας διαμορφώνονται αφού ληφθούν υπόψη και η επιχείρηση, το 
εξωτερικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, οι στρατηγικοί στόχοι του 
οργανισμού. Για τον λόγο αυτό η τεχνική αυτή αναφέρεται ως στρατηγική.

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση είναι οι προσωπικές 
συνεντεύξεις, λίγες και από ανώτερα στελέχη, με σκοπό τον προσδιορισμό 
των στόχων τους και επομένως των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Οι 
προσωπικοί παράγοντες επιτυχίας συγκεντρώνονται και συνδυάζονται 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια εικόνα των κρίσιμων παραγόντων του 
οργανισμού και κατόπιν αναπτύσσονται συστήματα που παρέχουν 
πληροφορίες για τους παράγοντες αυτούς. Μια σχηματική απεικόνιση της 
μεθόδου φαίνεται στο σχήμα 21.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: α) παράγει μικρό αριθμό δεδομένων για 
μελέτη, β) μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα στη δομή κάθε οργανισμού, γ) 
λαμβάνει υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και τους στόχους του 
οργανισμού με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανάπτυξη 
συστημάτων λήψης αποφάσεων (DSS) και συστημάτων υποστήριξης 
διοίκησης (ESS).
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Σχήμα 21. Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου των Κρίσιμων Παραγόντων 
Επιτυχίας (πηγή: Κ. Laudon, J Laudon, 2002)

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι: α) ο εντοπισμός των κρίσιμων 
παραγόντων επιτυχίας του οργανισμού είναι θέμα προσωπικού ταλέντου αφού 
δεν υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι αναγνώρισης των παραγόντων αυτών, β) 
συχνά τα στελέχη ταυτίζουν τους προσωπικούς στόχους με τους εταιρικούς 
και γ) στην διαδικασία των συνεντεύξεων συμμετέχουν μόνο ανώτερα 
στελέχη.

Με δεδομένη την μεγάλη πολυπλοκότητα των ΟΤΑ αλλά και τη δυσκολία 
συνεργασίας των διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού, δεν θα επιλέξουμε 
τη μέθοδο της επιχειρηματικής ανάλυσης επειδή θεωρούμε ότι είναι πολύ 
πιθανό να έχουμε ως αποτέλεσμα της έρευνας μακροσκελείς αλλά όχι 
εύχρηστες αναλύσεις.
Θα επιλέξουμε την μέθοδο των ΚΠΕ ως πλέον κατάλληλη για την ανάλυση της 
εφαρμογής των ΓΣΠ σε ΟΤΑ, επειδή ο μικρός αριθμός δεδομένων που παράγει 
μπορούν να παρουσιαστούν και αναλυθούν πιο εύκολα σε αιρετούς και στο 
κοινό. Επιπλέον, το γεγονός ότι μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στη δομή 
κάθε οργανισμού μας διευκολύνει να προσαρμόζουμε τη μέθοδο σε δήμους 
διαφορετικών μεγεθών και άρα διαφορετικών οργανωτικών δομών.
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3.2.1 Ανάλυση των ΚΠΕ

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές όπου προσδιορίζονται ΚΠΕ για 
την εφαρμογή ΓΣΠ. Κάποιες ενδεικτικές αναφέρονται στη συνέχεια:

Αναλύοντας ιστορικά εφαρμογών, ο Croswell (1991) ΓΣΠ κατέληξε στο να
ορίσει τα βασικά σύνολα των εμποδίων:

• Σχεδιασμός / Διοικητική υποστήριξη (απουσία ή ατελές σχέδια εφαρμογής, 
απουσία κατανόηση ή commitment από τη διοίκηση, απουσία υποστήριξης 
από την διοίκηση)

• Διοικητικό συντονισμός των συγκρούσεων (ανεπαρκής συντονισμός ή 
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, εσωτερικές συγκρούσεις για 
εξουσία, συγκρούσεις σχετικά με την οργάνωση της επεξεργασίας των 
δεδομένων)

• Εκπαίδευση / Κατανόηση της τεχνολογίας (όχι ευαισθησία σε θέματα 
κουλτούρας, φτωχό documentation του συστήματος, απουσία 
ειδικευμένου προσωπικού, όχι κατανόηση της τεχνολογίας

• Πρότυπα / ολοκλήρωση δεδομένων (προβλήματα στην ολοκλήρωση ή σε 
ασυμβατότητα των δεδομένων, όχι αποδεκτά πρότυπα για τις διαδικασίες ή 
τα δεδομένα)

Βασισμένος στα παραπάνω ο Croswell παρουσίασε έναν οδηγό για να αυξήσει
τις πιθανότητες επιτυχίας στην εφαρμογή των ΓΣΠ.

• Αρχική αξιολόγηση του οργανωτικού κινδύνου. Αυτό δείχνει την 
ετοιμότητα του οργανισμού να αποδεχθεί και να χρησιμοποιήσει την νέα 
τεχνολογία. Εάν δεν υπάρχει η ετοιμότητα αυτή θα πρέπει να υπάρξει μια 
διαδικασία εκπαίδευσης.

• Δέσμευση από τη διοίκηση.

• Ορισμός υπεύθυνου του ΓΣΠ από την αρχή
• Χρησιμοποίηση δομημένης προσέγγισης για την ανάπτυξη του 

συστήματος.
• Συμμετοχή των χρηστών στον σχεδίασμά.
• Δημιουργία προγράμματος που βασίζεται στην επίτευξη στόχων. Το σχέδιο 

αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα στάδια εφαρμογής, το πεδίο ευθύνης 
όσων εμπλέκονται κλπ.

• Οργάνωση του προγράμματος ώστε να ενθαρρύνονται η συνεργασία. Ο 
Croswell προτείνει δύο συντονιστικά συμβούλια (coordination bodies): το 
συμβούλιο πολιτικής και το τεχνικό συμβούλιο. Το πρώτο συνιστούν 
κορυφαία στελέχη του οργανισμού καθώς και ανώτερα στελέχη των 
τμημάτων που θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα και καθορίζει τα βασικά
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ζητήματα ανάπτυξης του προγράμματος. Φροντίζει ακόμη για την 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, κάτι πολύ κρίσιμο για την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Το δεύτερο απαρτίζεται από 
μεσαία στελέχη και τεχνικό προσωπικό και διευθετεί τα τεχνικά 
προβλήματα του προγράμματος.

• Αρκετός χρόνος στο προσωπικό

• Καλή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το πρόγραμμα.

• Εκπαίδευση του προσωπικού σε κάθε φάση της εφαρμογής του 
προγράμματος

Αφού ανέλυσε τους παράγοντες που περιορίζουν την εισαγωγή των 
καινοτομιών και μεγάλους οργανισμούς, ο Koller (1993) πρότεινε κάποιους 
παράγοντες επιτυχίας που μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές.

• Στήριξη της ανώτατης διοίκησης.

• Επαρκής επιμόρφωση σε όλα τα στελέχη

• Κίνητρα για την βελτίωση της παραγωγικότητας που βασίζονται στην νέα 
τεχνολογία.

• Μικρότερη κριτική μέχρι η αρχική ιδέα να ωριμάσει σε μια ξεκάθαρη 
αντίληψη.

• Οργανωσιακό κλίμα που να επιτρέπει λάθη και ενθάρρυνση της ανάληψης 
κινδύνου.

• Ικανός χρόνος και προσπάθεια της διοίκησης για τα αρχικά προγράμματα 
(start-up projects)

• Δημιουργία μη τυπικών γραμμών επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων που 
συμμετέχουν στην καινοτομία.

• Υπομονή

Σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση, στο σχέδιο για την εφαρμογή ΓΣΠ στην 
πολιτεία Maryland State (www.angelfire.com/md2/chiarella), αναφέρονται 10 
ΚΠΕ σε μορφή ερωτημάτων:
• Προσεγγίζονται θετικά οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες;

• Ενοποιείται το ΓΣΠ με την ΓΤ;
• Εφαρμόζονται πλήρως οι προδιαγραφές;

• Υπάρχουν πολλοί χρήστες;

• Ενοποιείται το ΓΣΠ στο υπάρχουσες πρακτικές του οργανισμού;

• Θεωρείται το ΓΣΠ ως front end των προγραμμάτων και των σχεδίων 
ανάπτυξης;

• Βελτιώνει το ΓΣΠ την εξυπηρέτηση του πελάτη;
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• Θεωρεί το κοινό ότι οι πληροφορίες του ΓΣΠ είναι έγκυρες;
• Υπάρχει αυξημένο επίπεδο ενημέρωσης, εκτίμησης και ζήτησης για ΓΣΠ 

στον οργανισμό ή τη διοίκηση;

• Έχει αυξηθεί η χρήση ΓΣΠ στην καθημερινή ρουτίνα των εργαζομένων;

Ο Tychon (2003) θεωρεί τους παρακάτω παράγοντες σημαντικούς για την 
επιτυχημένη εφαρμογή του ΓΣΠ:

• Στόχοι

• Διοικητική υποστήριξη και πόροι

• Τελικοί χρήστες

• Υπευθυνότητα για την εφαρμογή

• Εκπαίδευση προσωπικού

• Πηγές πληροφόρησης

• Οργάνωση και διοίκηση

Για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός ΓΣΠ στην περιφέρεια Oakland County 
(www.co.oakland.mi.us) όρισαν τους παρακάτω ΚΠΕ:

• Υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης

• Υποστήριξη της διοίκησης του προγράμματος ΓΣΠ

• Εισαγωγή του ΓΣΠ στις καθημερινές δραστηριότητες.

• Συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

• Αποδοχή της νέας τεχνολογίας και των βελτιωμένων διαδικασιών

• Αποτελεσματική και εφαρμοστέα έρευνα και ανάπτυξη (R&D)

• Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλο το προσωπικό του ΓΣΠ

• Συνεχής προβολή του προγράμματος και συντονισμένη πρόσβαση του 
κοινού στα γεωγραφικά δεδομένα μέσω της λογικής "One Stop Shop".

• Όλα τα γεωγραφικά δεδομένα μοιράζονται σε όλα τα τμήματα εκτός εάν 
υπάρχουν λόγοι ασφαλείας.

• Όλα τα τμήματα θεωρούνται ίσης σημασίας συνεργάτες για την εφαρμογή 
του ΓΣΠ

• Συνεχής ανάπτυξη και υποστήριξη της τεχνολογίας της πληροφορίας.

Ο οδηγός «Getting started with GIS» (www.state.ma.us) περιγράφει με ένα 
διαφορετικό τρόπο τους ΚΠΕ, ως τις αιτίες που συνήθως αποτυγχάνει ή 
επιτυγχάνει μερικώς ένα ΓΣΠ. Αυτές είναι :

• Έλλειψη ηγεσίας του προγράμματος (administrative champion)
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• Έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης
• Έλλειψη ρεαλισμού στο εύρος και τις προσδοκίες του προγράμματος
• Έλλειψη αφοσίωσης εκ μέρους του προσωπικού

• Έλλειψη μηχανισμού για συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων και τον 
σχεδίασμά

• Έλλειψη συμφωνίας των συμμετεχόντων για τεχνικά ζητήματα.

• Έλλειψη ή ανεπαρκής διαδικασία για την συντήρηση της βάσης δεδομένων 
και για αλλαγές στις διαδικασίες.

Οι παράγοντες επιτυχίας είναι συνεπώς οι αντίθετοι από τους παραπάνω.

Τέλος, στην εφαρμογή του ΓΣΠ στην πόλη Salisbury
(http://gis.salisburync.gov/) ορίζονται και αναλύονται επτά ΚΠΕ:

MdstGr Pldn: Διάχυση του προγράμματος ώστε να αποκτήσει μεγάλη αποδοχή, 
προσδιορισμός βέλτιστων εφαρμογών, προσδιορισμός πηγών 
χρηματοδότησης.
Συντονισμός: (Ο πιο σημαντικός στόχος!) Οργάνωση του ΓΣΠ να εξυπηρετεί 
όλα τα τμήματα, καθορισμός των χαρακτηριστικών μιας επιτυχημένης 
στρατηγικής συντονισμού.

Γρήγορη επιτυχία: Ο πρώτος χρόνος θα καθορίσει την επιτυχία του 
προγράμματος, εξασφάλιση της υποστήριξης της ανώτερης διοίκησης, 
εξασφάλιση της προβολής από τα ΜΜΕ, δείξτε επιτυχία και πρόοδο συνεχώς.

Εκπαίδευση: Καθορισμός της στρατηγικής για την εκπαίδευση όλου του 
οργανισμού, εξασφάλιση της υποστήριξης, επιλογή των καλύτερων 
εκπαιδευτικών μέσων.
Ευκολία στη χρήση: Αντιμετώπιση δυσκολιών στη χρήση ΓΣΠ, Εργαλεία του 
ΓΣΠ που να εξασφαλίζουν την χρήση του σε όλον τον οργανισμό, εφαρμογές 
ΓΣΠ με λίγη εκπαίδευση, εύκολη χρήση του ΓΣΠ για τον καθένα.

Επέκταση του ΓΣΠ σε όλον τον οργανισμό: Το ΓΣΠ στο Η/Υ του κάθε 
εργαζόμενου, χρήστες σε κάθε τμήμα, μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμη 
πληροφορία
Οφέλη προς κόστος: Ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων του ΓΣΠ, 
αποδεικνύουμε πως το ΓΣΠ εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, διασφάλιση της 
υποστήριξης της διοίκησης του οργανισμού.

Για τον εντοπισμό των ΚΠΕ για την εισαγωγή ενός ΓΣΠ σε ΟΤΑ σχηματίζουμε 
τον πίνακα 7, ο οποίος δίνει σχηματικά τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω.
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Αξιολόγηση κινδύνου V
Δέσμευση από διοίκηση V V V V X(*)
Υπεύθυνος ΓΣΠ από την αρχή V V X
Δομημένη ανάπτυξη συστήματος V
Συμμετοχή χρηστών V V X
Δημιουργία στόχων V V X
Συνεργασία μεταξύ τμημάτων V V V V X
Αρκετός χρόνος V V X
Ενημέρωση εμπλεκομένων V
Εκπαίδευση προσωπικού V V V V X
Κίνητρα σε εργαζόμενους V
Δημιουργία οργανωτικού κλίματος V V X
Ενοποίηση ΓΣΠ με ΓΤ V
Ανάπτυξη και εφαρμογή των προδιαγραφών V
Πολλοί χρήστες - ΓΣΠ σε όλη την οργάνωση V V V X
Εξυπηρέτηση πολίτη V
Ενσωμάτων ΓΣΠ στην καθημερινές 
δραστηριότητες

V V X

Πόροι V V X
Σωστές εφαρμογές V V X
Έγκυρα δεδομένα V
Σωστή οργάνωση V
Προβολή του προγράμματος V
Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη V
Σωστό σχέδιο V V X
Αφοσίωση προσωπικού V
Συντήρηση εφαρμογής V
Γρήγορη επιτυχία V
Ευκολία στη χρήση V
Οφέλη προς κόστος V
(*) Στην τελευταία στήλη σημειώνονται με (X) όσοι παράγοντες αναφέρονται από δύο τουλάχιστον 
ερευνητές.

Πίνακας 7. ΚΠΕ για την εισαγωγή ΓΣΠ (προσεγγίσεις ερευνητών).
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3.2.2 Προτεινόμενοι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Από τον πίνακα 7 εξάγουμε τους εξής Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας:

Ενημέρωση και Αποφασιστικότητα της διοίκησης:
Η αποφασιστικότητα ή η δέσμευση από τη διοίκηση έχει αναφερθεί από την 
πλειοψηφία των ερευνητών. Η ενημέρωση είναι απαραίτητη για να 
υλοποιηθούν ευκολότερα τα σχέδια της διοίκησης.

Σχέδιο εφαρμογής
Θέματα που άπτονται του σχεδιασμού αναφέρονται ως κρίσιμα από τους 
ερευνητές ως «συμμετοχή χρηστών», εξάπλωση του ΓΣΠ σε όλον τον 
οργανισμό», «δημιουργία στόχων», «ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την 
ανάπτυξη του συστήματος» και «ύπαρξη σωστού σχεδίου».

Πόροι
Οι πόροι αναφέρονται από δύο ερευνητές, αποτελούν όμως προϋπόθεση και 
για άλλους παράγοντες που αναφέρονται ως κρίσιμοι, όπως πχ. «συντήρηση 
εφαρμογής» και «συνεχής έρευνα και ανάπτυξη».

Οργάνωση
Τα θέματα σχετικά με την οργάνωση αναφέρονται από τους περισσότερους 
ερευνητές ως προβλήματα «συνεργασίας μεταξύ τμημάτων» και «ορισμό 
υπεύθυνου προγράμματος ΓΣΠ από την αρχή».

Προσωπικό
Τα θέματα προσωπικού αναφέρονται από την πλειοψηφία των ερευνητών, με 
έμφαση στην «εκπαίδευση προσωπικού» και στη «δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος»
Εφαρμογές
Οι εφαρμογές αναφέρονται ως «σωστές εφαρμογές» και «ενσωμάτωση στις 
καθημερινές δραστηριότητες». Θεωρούμε όμως ότι ο παράγων «εφαρμογές» 
θα πρέπει να αναλυθεί επιπλέον. Η ανάπτυξη επιτυχημένων εφαρμογών 
προϋποθέτει κάποιους επιπλέον κρίσιμους παράγοντες και ειδικότερα τους:

• ύπαρξη και μετατροπή επαρκών δεδομένων
• ακριβής ανάλυση αναγκών
• σωστό σχεδίασμά της βάσης δεδομένων, σχεδίασμά που θα λαμβάνει 

υπόψη θέματα όπως ροή δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων, συντήρηση 
βάσης, σχέσεις μεταξύ τμημάτων που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα κλπ.

• εφαρμογές η ου λύνουν υπαρκτά προβλήματα και κάνουν την υπηρεσία πιο 
αποδοτική και αποτελεσματική.
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Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι εξής ΚΠΕ (πίνακας 8):

1. Ενημέρωση και αποφασιστικότητα της διοίκησης

2. Ακριβής ανάλυση αναγκών___________________________

3. Ρεαλιστικό σχέδιο εφαρμογής________________________

4. Εξασφάλιση πόρων__________________________________

5. Δημιουργία των δεδομένων__________________________

6. Ανάπτυξη εφαρμογών που απαντούν σε προβλήματα

7. Σχεδιασμός της βάσης δεδομένων____________________

8. Κατάλληλες οργανωσιακές αλλαγές__________________

9. Επιλογή προσωπικού και εκπαίδευση_________________

Πίνακας 8. Προτεινόμενοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή
ΓΣΠ σε ΟΤΑ.

Θεωρούμε ότι αυτοί οι ΚΠΕ ισχύουν και για την εφαρμογή του ΓΣΠ σε ΟΤΑ
της Ελλάδας για τους εξής λόγους:

1. Υπάρχει μικρή εμπειρία σχετικά με ΓΣΠ. Άρα: είναι απαραίτητη η 
ενημέρωσης τέτοια συστήματα.

2. Υπάρχουν λίγα δεδομένα. Άρα: είναι απαραίτητη η ύπαρξη στοιχείων για 
τις επιθυμητές εφαρμογές.

3. Δεν υπάρχει η επιθυμητή εξοικείωση των δήμων με νέες τεχνολογίες: Άρα 
είναι απαραίτητη η αποφασιστικότητα της διοίκησης να τα επιβάλλει, η 
οποία κυρίως εκφράζεται από την εύρεση πόρων τόσο για τη δημιουργία 
του ΓΣΠ όσο και για την συντήρησή του.

4. Οι δήμοι ως οργανισμοί έχουν πολλές διευθύνσεις και τμήματα, το καθένα
με διαφορετικό προϋπολογισμό, κουλτούρα, αντικείμενο. Άρα: είναι
απαραίτητη η σωστή διαχείριση προσωπικού όπως και η εισαγωγή των 
απαραίτητων οργανωσιακών αλλαγών που δημιουργούν τα κατάλληλο 
κλίμα για την ανάπτυξη ΓΣΠ.

5. Η γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε 
πραγματικά προβλήματα, δηλ. προϋποθέτει μια ακριβή ανάλυση αναγκών, 
και σωστό σχεδίασμά και ανάπτυξη του συστήματος και κυρίως της βάσης 
δεδομένων.
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κεφάλαιο 4
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΣΠ ΣΕ ΟΤΑ

Προκειμένου να διερευνήσουμε το πώς εισάγονται τα ΓΣΠ στους ΟΤΑ της 
Ελλάδας οργανώθηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία χρονικά 
διενεργήθηκε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2003.

4.1. Στόχοι της έρευνας

Στόχοι της έρευνας είναι: α) να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίον 
χρησιμοποιούνται τα ΓΣΠ από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ και β) να διερευνηθούν 
οι ΚΠΕ στην ελληνική πραγματικότητα.

4.2. Μεθοδολογία

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου σε δήμους ή 
δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη κάποια εμπειρία σε ΓΣΠ. Επιλέξαμε από 
τους ΟΤΑ της Ελλάδας μόνο τους Δήμους ή τις δημοτικές τους επιχειρήσεις 
επειδή διαπιστώσαμε από προκαταρκτική διερεύνηση που έγινε ότι 
περισσότερο οι δήμοι έχουν εφαρμόσει ΓΣΠ.

4.3. Αποδέκτες της έρευνας

Δυστυχώς είναι πολύ λίγοι οι ΟΤΑ (δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις) που 
χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να εισάγουν ένα οργανωμένο ΓΣΠ. Ως εκ 
τούτου πήραμε απαντήσεις από 6 μόνο φορείς, και συγκεκριμένα από τους 
δήμους Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, και Λάρισας και τις δημοτικές 
επιχειρήσεις του δήμου Βούλας και του δήμου της Αθήνας. Το δείγμα αυτό 
είναι μικρό και δεν επιτρέπει στατιστική ανάλυση. Επιτρέπει όμως ποιοτική 
διερεύνηση του θέματος, καθώς είναι ενδεικτικό των στάσεων των στελεχών 
των ΟΤΑ απέναντι στο ΓΣΠ.

4.4. Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο έχει την εξής δομή: Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε δύο 
ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει γενικά τον δήμο στον οποίο 
απευθυνθήκαμε και καταγράφει το μέγεθος του καθώς και το αν ο δήμος έχει 
ανεξάρτητα τμήματα προγραμματισμού, πολεοδομίας, έργων ΔΕΥΑ και 
δημοτικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη ενότητα δίνει κάποια γενικά στοιχεία σε 
σχέση με τα ΓΣΠ. Το δεύτερο μέρος αναλύει ξεχωριστά τους ΚΠΕ που έχουμε 
προτείνει στο κεφάλαιο 3.2.2. Τέλος, το τρίτο μέρος ζητά από τους 
ερωτώμενους να αξιολογήσουν κάποιους παράγοντες επιτυχίας του ΓΣΠ.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται στη συνέχεια.
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Το ερωτηματολόγιο αυτό γίνεται στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ερευνητής: Βοϋζας Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός. 
Διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Αναψυχής Καρδίτσας (ΔΕΤΑΚ), 

Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43100 Καρδίτσα, 
τηλ. 24410 - 27824/42429, φαξ: 24410 - 74198, mail: detakard@hol.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΔΗΜΟΣ............................................................................................
2. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ..................................
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ........................................................................................
4. ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.......................................................................
5. ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ Ζ1ΉΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ..........................................
6. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)..........................................................
• ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)............................................................

• ΔΕΥΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)...................................................................................
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)......................................................................
• ΕΡΓΩΝ (ΝΑΙ/ΟΧΙ).................................................................................
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)...........................
• ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (AutoCad); (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ GIS; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) .................................................

8. TO GIS ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)

• ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.............................

• ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...........................

9. TO GIS ΕΙΝΑΙ: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)

• ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .......................................................................................

• ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

. ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..................................................................

• ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ...................................................................
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1. Είναι το GIS γνωστό (ΝΑΙ/ΟΧΙ)........................
2. Πως έγινε γνωστό; (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• Κατ' ιδίαν ενημέρωση των υπαλλήλων ή αιρετών
• Μέσω ενημέρωσης από άτομα εκτός δήμου; .....
3. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)..........

1. Ευαισθητοποίηση - Γνώση GIS

2. Αποφασιστικότητα διοίκησης

1. Με ποιες κινήσεις εκφράσθηκε η αποφασιστικότητα της διοίκησης του δήμου 
εισάγει το πρόγραμμα GIS;
Προχώρησε σε: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• Ενημέρωση του προσωπικού για τις προθέσεις αυτές;..................
• Αλλαγές οργανωτικές; ....................................................................
• Όρισε υπεύθυνο GIS αμέσως; ........................................................
• Εξασφάλισε τις πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό; ......
• Προχώρησε στην κατάστρωση σχεδίου υλοποίησης; ...................
• Άλλα (αναφέρατε) ..........................................................................

3. Ανάλυση αναγκών

1. Πριν την εφαρμογή του GIS έγινε ανάλυση αναγκών του δήμου; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
2. Εάν ναι, χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός συνεργάτης; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)..................
3. Σε ποια τμήματα έγινε η ανάλυση αναγκών;

4. Πως έγινε η ανάλυση αυτή; (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
Συνεντεύξεις ..................................
Ερωτηματολόγια............................
Συνδυασμός των δύο....................

5. Ποια είναι η δομή του τελικού κειμένου;



4 Σχέδιο στρατηγικής

1. Αποφασίστηκε ένα σχέδιο στρατηγικής του GIS πριν την εφαρμογή του;
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)..........
2. Εν ναι, αυτό έγινε από: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• την υπηρεσία...............................................
• με τη βοήθεια εξωτερικό συνεργάτη.......

3. Ποια είναι η δομή του τελικού κειμένου του σχεδίου αυτού;

4. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία που προβλέπει το σχέδιο;

5. Προϋπολογισμός

1. Η χρηματοδότηση για την αγορά και ανάπτυξη του συστήματος έγινε από:
(Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• τακτικούς πόρους..................................
• προγράμματα ΕΕ ...................................
2. Η δαπάνη λειτουργίας καλύπτεται από: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• τακτικούς πόρους..................................
• προγράμματα ΕΕ ...................................
3. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση του υλοποίησης του προγράμματος; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

4. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση της λειτουργίας του προγράμματος; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

6. Δεδομένα

1. Για την ψηφιοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
εξωτερικός συνεργάτης; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2. Τα χωρικά δεδομένα (πχ. χάρτες) που χρησιμοποιήθηκαν τα βρήκατε από: (Γράψτε 
ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• Κρατικές υπηρεσίες......................
• Αρχεία του δήμου........................
3. Η ενημέρωση και συντήρηση των δεδομένων γίνεται από: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι 
ισχύει)
• Όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο.......................
• Μία υπηρεσία που είναι χρεωμένη με αυτό.........................
• Εξωτερικούς συνεργάτες .....................................................
4. Υπάρχει υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση των δεδομένων;
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)...............
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1. Ποια τμήματα εφαρμόζουν GIS;

7. Εφαρμογές

2. Ποιες εφαρμογές έχετε αναπτύξει;

3. Ποιες εφαρμογές σκοπεύετε να αναπτύξετε;

4. Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
Από την υπηρεσία..................................................
Με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη.................

8. Οργάνωση

1. Υπάρχει υπηρεσιακός υπεύθυνος του GIS; (ΝΑΙ/ΟΧΙ).................
2. Υπάρχει αιρετός υπεύθυνος του GIS (ΝΑΙ/ΟΧΙ)...........................
3. Υπάρχει κάποιο όργανο (πχ. επιτροπή, συμβούλιο κλπ) που παρακολουθεί τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με GIS; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ............................
4. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

5. To GIS εφαρμόζεται περισσότερα από ένα τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

6. Εάν ναι, πως γίνεται ο συντονισμός των τμημάτων αυτών;

7. Υπήρξαν αλλαγές στην οργάνωση του δήμου; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
8. Εάν ναι, ποιες ήταν αυτές;
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9. Προσωπικό

1. Πόσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν GIS;.....................
2. Υπάρχουν εργαζόμενοι με αποκλειστική απασχόληση το GIS; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

3. Δημιουργήθηκαν νέες ειδικότητες; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ......................................
4. Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

5. Οι ειδικότητες αυτές καλύπτονται από: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• Υπάρχον προσωπικό......................
• Νέο προσωπικό.............................
• Εξωτερικούς συνεργάτες..............

6. Γίνεται συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
7. Η επιμόρφωση του προσωπικού γίνεται: (Γράψτε ΝΑΙ για ότι ισχύει)
• Συστηματικά ........................
• Μη συστηματικά ..................
Διευκρινίστε τον τρόπο επιμόρφωσης

10 Κοινωνία

1. Χρησιμοποιείται το GIS στο web; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ................................................
2. Χρησιμοποιείται το GIS για επικοινωνία με δημότες (παράπονα, ..) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

3. Αν όχι σκοπεύετε να τα αναπτύξετε; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)...........
4. Πως γίνεται η διάχυση του προγράμματος στους δημότες;
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11. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

1. Αξιολογήστε τη σπουδαιότητα των παραπάνω παραγόντων στην επιτυχία 
ενός GIS (με διαβαθμίσεις από: καθόλου σπουδαίο = 1 έως και: 
εξαιρετικά σπουδαίο = 10)

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.

15.

Ενημέρωση για το GIS.............................................................

Αποφασιστικότητα της διοίκησης...........................................

Ρεαλιστική ανάλυση αναγκών.................................................

Σωστό σχέδιο εισαγωγής του GIS στον δήμο........................

Επαρκής χρηματοδότηση.........................................................

Δυνατότητα απόκτησης δεδομένων σε λογικό κόστος...........

Ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών........................................

Κατάλληλο λογισμικό (φιλικό, αποτελεσματικό....)..............

Κατάλληλη προσαρμογή οργανωτικής δομής..........................

Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων..........................................

Συνεργασία διοίκησης του δήμου με υπηρεσίες του δήμου ...

Κατάλληλο προσωπικό.............................................................

Ύπαρξη υπεύθυνου του προγράμματος από το ξεκίνημα του

Συνεχής επιμόρφωση προσωπικού και χρηστών του GIS.....

Διάχυση του προγράμματος στους δημότες...........................

........□

.........□

........□

.........□
........□
.........□
.........□
..... Π
..... ι :
........□

.........□

........□.
GIS Ο
........ □.
....... □.

2. Αναφέρατε άλλους παράγοντες που είναι κρίσιμοι στην επιτυχία ενός GIS

89



4.5 Απαντήσεις στην έρευνα

Οι απαντήσεις που λάβαμε φαίνονται στους επόμενους πίνακες. Με εξαίρεση 
την ερώτηση 11, σε όλες τις άλλες ερωτήσεις οι απαντήσεις είναι του τύπου 
ΝΑΙ/ΟΧΙ. Ενδεχόμενα κενά σημαίνει ότι δεν υπήρξαν απαντήσεις από τους 
ερωτώμενους.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘ
Η

Ν
ΑΣ

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΟ

Ν
ΙΚ

Η
Σ

ΚΑ
ΛΑ

Μ
ΑΡ

ΙΑ
Σ

ΒΟ
ΥΛ

ΑΣ

Π
ΑΤ

ΡΕ
Ω

Ν

ΛΑ
ΡΙ

ΣΑ
Σ

1. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ (σε χιλιάδες) 740 100 35
2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
• ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΔΕΥΑ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΕΡΓΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΣΠ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘ
Η

Ν
ΑΣ

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΟ

Ν
ΙΚ

Η
Σ

!3!1—1 
Ο. <

ΒΟ
ΥΛ

ΑΣ

Π
ΑΤ

ΡΕ
Ω

Ν

ΛΑ
ΡΙ

ΣΑ
Σ

1. Υπάρχει υπεύθυνος ΓΣΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
2. Το ΓΣΠ αναπτύχθηκε:
• σε υπηρεσία του δήμου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• σε δημοτική επιχείρηση ΝΑΙ ΝΑΙ
3. Το ΓΣΠ είναι:
• σε πλήρη λειτουργία ΝΑΙ ΝΑΙ
• έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν 

αναπτυχθεί όλες οι εφαρμογές
ΝΑΙ

• στη φάση υλοποίησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• στη φάση σχεδιασμού ΝΑΙ ΝΑΙ
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1. Ευαισθητοποίηση - Γνώση GIS

ΔΗΜΟΣ

ΑΘ
Η

Ν
ΑΣ

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΟ

Ν
ΙΚ

Η
Σ

ι---
---

---
---

---
---

---
ΚΑ

ΛΑ
Μ

ΑΡ
ΙΑ

Σ

ΒΟ
ΥΛ

ΑΣ

Π
ΑΤ

ΡΕ
Ω

Ν

31—I
Ο.

2

1. Είναι το GIS γνωστό; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2. To GIS έγινε γνωστό:
• από κατ' ιδίαν ενημέρωση των υπαλλήλων 

ή αιρετών
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

• μέσω ενημέρωσης από άτομα εκτός δήμου ΝΑΙ
3. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση για θέματα GIS ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2. Αποφασιστικότητα διοίκησης

ΔΗΜΟΣ
ΑΘ

Η
Ν

ΑΣ

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΟ

Ν
ΙΚ

Η
Σ

ΚΑ
ΛΑ

Μ
ΑΡ

ΙΑ
Σ

>-Ο
CD Π

ΑΤ
ΡΕ

Ω
Ν

ΛΑ
ΡΙ

ΣΑ
Σ

1. Πως εκφράσθηκε η αποφασιστικότητα της 
διοίκησης να εισάγει το ΓΣΠ;
• Ενημέρωση του προσωπικού για τις 

προθέσεις αυτές
ΟΧΙ

• Αλλαγές οργανωτικές ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• Όρισε υπεύθυνο GIS αμέσως ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• Εξασφάλισε τις πιστώσεις από τον τακτικό 

προϋπολογισμό
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

• Προχώρησε στην κατάστρωση σχεδίου 
υλοποίησης

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

• Άλλα (αναφέρατε)
•
•
•
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3. Ανάλυση αναγκών

ΔΗΜΟΣ

ΑΘ
Η

Ν
ΑΣ

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΟ

Ν
ΙΚ

Η
Σ

ΚΑ
ΛΑ

Μ
ΑΡ

ΙΑ
Σ

ΒΟ
ΥΛ

ΑΣ

Π
ΑΤ

ΡΕ
Ω

Ν

ΛΑ
ΡΙ

ΣΑ
Σ

1. Πριν την εφαρμογή του GIS έγινε ανάλυση 
αναγκών του δήμου

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2. Εάν ναι, χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός 
συνεργάτης

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

3. Σε ποια τμήματα έγινε η ανάλυση αναγκών
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑΙ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΙ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ
ΝΑΙ

• Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΑΙ
• ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΝΑΙ
• ΔΤΎ ΝΑΙ
• ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΙ
• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΙ
•
4. Η ανάλυση αυτή έγινε:
• με συνεντεύξεις ΝΑΙ
• με ερωτηματολόγια
• με συνδυασμό των δύο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
5. Ποια είναι η δομή του τελικού κειμένου
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

GIS
ΝΑΙ

•
•
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4 Σχέδιο στρατηγικής
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1. Αποφασίστηκε ένα σχέδιο στρατηγικής του 
GIS πριν την εφαρμογή του

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 Εν ναι, αυτό έγινε:
• από την υπηρεσία ΝΑΙ ΝΑΙ
• με τη βοήθεια εξωτερικό συνεργάτη ΝΑΙ ΝΑΙ
3. Ποια είναι η δομή του τελικού κειμένου του 
σχεδίου αυτού
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

GIS
ΝΑΙ

•
•
•
4. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία που 
προβλέπει το σχέδιο
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΑΙ

• ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΝΑΙ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΙ

•

5. Προϋπολογισμός
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1. Η χρηματοδότηση έγινε
• από τακτικούς πόρους ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• από προγράμματα ΕΕ ΝΑΙ
2. Η δαπάνη λειτουργίας καλύπτεται
• από τακτικούς πόρους ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• από προγράμματα ΕΕ ΝΑΙ
3. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση του 
υλοποίησης του προγράμματος

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

4. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση της 
λειτουργίας του προγράμματος

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
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6. Δεδομένα
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1. Για την ψηφιοποίηση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός συνεργάτης

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2. Τα χωρικά δεδομένα τα βρήκατε από:
• κρατικές υπηρεσίες ΝΑΙ
• αρχεία του δήμου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3. Η ενημέρωση και συντήρηση των 
δεδομένων γίνεται από:
• όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο ΝΑΙ
• Μία υπηρεσία που είναι χρεωμένη με αυτό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• Εξωτερικούς συνεργάτες ΝΑΙ
4. Υπάρχει υπεύθυνος για την ενημέρωση και 
συντήρηση των δεδομένων

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
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7. Εφαρμογές
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1. Ποια τμήματα εφαρμόζουν ΓΣΠ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ
• ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΝΑΙ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΙ
• Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
•
•
2. Ποιες εφαρμογές έχετε αναπτύξει
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ - 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΝΑΙ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ 
EMAIL

ΝΑΙ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΩΝ 
ΑΝΟΧΗΣ

ΝΑΙ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΝΑΙ

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑΙ
• ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΑΙ
• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΙ
• ΣΤΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΑΙ

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΙ
• ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΝΑΙ
•
3. Ποιες εφαρμογές σκοπεύετε να αναπτύξετε
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΑΙ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ME GIS ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΑΙ

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑΙ
. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΙ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΝΑΙ
•
•
•
4. Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε από:
• την υπηρεσία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη ΝΑΙ ΝΑΙ
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8. Οργάνωση
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1. Υπάρχει υπηρεσιακός υπεύθυνος του ΓΣΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2. Υπάρχει αιρετός υπεύθυνος του ΓΣΠ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
3. Υπάρχει κάποιο όργανο που παρακολουθεί 
τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ΓΣΠ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

4. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με εξωτερικό 
συνεργάτη

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

5. To GIS εφαρμόζεται περισσότερα από ένα 
τμήματα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

6. Εάν ναι, πως γίνεται ο συντονισμός των 
τμημάτων αυτών
•
•
7. Υπήρξαν αλλαγές στην οργάνωση του δήμου ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
8. Εάν ναι, ποιες ήταν αυτές
•
•
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9. Προσωπικό
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1. Πόσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν GIS 15 8 8 4 3 4
2. Υπάρχουν εργαζόμενοι με αποκλειστική 
απασχόληση το GIS

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

3. Δημιουργήθηκαν νέες ειδικότητες ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
4. Αν ναι, ποιες είναι αυτές
• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΊΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΟΜΗΣΗΣ
• ΓΡΑΦΕΙΟ GIS
•

5. Αυτές καλύπτονται από:
• το υπάρχον προσωπικό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
• Νέο προσωπικό
• Εξωτερικούς συνεργάτες
6. Γίνεται συνεχής επιμόρφωση του 
προσωπικού

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

7. Η επιμόρφωση γίνεται
• συστηματικά
• Μη συστηματικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
8. Διευκρινίστε τον τρόπο επιμόρφωσης
• Σεμινάρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
•

10 Κοινωνία
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1. Χρησιμοποιείται το GIS στο web ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
2. Χρησιμοποιείται το GIS για επικοινωνία με 
δημότες (παράπονα,

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

3. Αν όχι σκοπεύετε να τα αναπτύξετε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
4. Πως γίνεται η διάχυση του προγράμματος 
στους δημότες
• Έντυπο του Δήμου ΝΑΙ
• Εξυπηρέτηση δημοτών μέσω ΓΣΠ ΝΑΙ
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11. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
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Σπουδαιότητα στην επιτυχία ενός GIS
• Ενημέρωση για το GIS 5 10 4 3 4 8
• Αποφασιστικότητα της διοίκησης 10 10 7 10 10 9
• Ρεαλιστική ανάλυση αναγκών 8 10 6 8 8 9
• Σωστό σχέδιο εισαγωγής του GIS στον 

δήμο
5 10 7 8 7 9

• Επαρκής χρηματοδότηση 10 10 6 10 6 9
• Δυνατότητα απόκτησης δεδομένων σε 

λογικό κόστος
5 10 8 8 8 9

• Ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών 5 10 7 10 9 10
• Κατάλληλο λογισμικό (φιλικό, 

αποτελεσματικό.... )
10 10 6 8 5 10

• Κατάλληλη προσαρμογή οργανωτικής 
δομής

10 9 7 8 10 9

• Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 5 9 7 6 10 10
• Συνεργασία διοίκησης του δήμου με 

υπηρεσίες του δήμου
5 9 X 5 10 9

• Κατάλληλο προσωπικό 10 10 9 8 9 8
• Ύπαρξη υπεύθυνου του προγράμματος από 

το ξεκίνημα του GIS
10 10 6 10 10 10

• Συνεχής επιμόρφωση προσωπικού και 
χρηστών του GIS

5 9 7 8 10 7

• Διάχυση του προγράμματος στους δημότες 10 6 5 5 6 9

'Αλλοι παράγοντες
• Αποδοχή οργανωσιακήςκουλτούρας ΝΑΙ
• Σταδιακή ανάπτυξη ΝΑΙ

• Συσχέπση των πληροφοριακών 
υποσυστημάτω ν

ΝΑΙ

• Υποχρεωτική γεωαναφορά των 
πληροφοριών

ΝΑΙ

• Συνεχής ενημέρωση υποβάθρων ΝΑΙ
• Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις ΝΑΙ
• Συνεργασία υπηρεσιών, φορέων, 

συναλλασσομέ νων
ΝΑΙ

98



4.6 Συμπεράσματα από την έρευνα

Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

Γνώση των ΓΣΠ
Τα ΓΣΠ είναι γνωστά κυρίως από προσωπική ενημέρωση των υπαλλήλων ή 
αιρετών και κατά κανόνα δεν γίνεται συστηματική ενημέρωση από τους ΟΤΑ.

Αποφασιστικότητα της διοίκησης
Η αποφασιστικότητα της διοίκησης κυρίως εκφράζεται α) με τον ορισμό 
υπεύθυνου ΓΣΠ και β) με την εξασφάλιση των πιστώσεων. Απαντήσεις που 
δόθηκαν σχετικά με οργανωτικές αλλαγές δεν λαμβάνονται υπόψη γιατί δεν 
συμφωνούν με τις απαντήσεις σε επόμενες ερωτήσεις.

Ανάλυση αναγκών
Στην πλειοψηφία έγινε ανάλυση αναγκών. Όμως, σχεδόν σε όλους τους 
Δήμους, η ανάλυση αυτή έγινε σε κάποια μόνο τμήματα. Χαρακτηριστικό είναι 
η απουσία απαντήσεων στο ερώτημα «ποια είναι η δομή του τελικού κειμένου 
της ανάλυσης αναγκών»

Σχέδιο εισαγωγής ΓΣΠ στον δήμο
Μοιράζονται οι απαντήσεις σχετικά με την επεξεργασία σχεδίου εισαγωγής του 
ΓΣΠ στον Δήμο. Αλλά και από τις θετικές απαντήσεις, σε μία περίπτωση δεν 
υπήρξε καταγραφή του σχεδίου, σε άλλη δεν απαντήθηκε το ερώτημα του 
ποια είναι η δομή του κειμένου, και σε μια τρίτη οι απαντήσεις είναι πολύ 
γενικές. Ενδεχομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η επεξεργασία ενός 
τεκμηριωμένου σχεδίου αποτελεί την εξαίρεση παρά τον κανόνα.

Προϋπολογισμός
Κατά κανόνα η χρηματοδότηση για την δημιουργία και λειτουργία του ΓΣΠ 
γίνεται από τακτικούς πόρους των Δήμων. Μοιράζονται οι απαντήσεις σχετικά 
με την εκτίμηση εάν οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι αρκετές.
Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ενδεχομένως αυτοί που απάντησαν ότι 
η χρηματοδότηση είναι επαρκής να εννοούσαν με μέτρο την σημερινή 
κατάσταση του ΓΣΠ και όχι την προοπτική να φθάσει το ΓΣΠ στο επιθυμητό 
επίπεδο χρήσης.
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Δεδομένα
Οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν στοιχεία από τον Δήμο και όχι πληροφορίες 
από κρατικές υπηρεσίες. Αυτό δείχνει και την υστέρηση που υπάρχει σε 
επίπεδο παροχής γεωγραφικών στοιχείων από κρατικές υπηρεσίες.

Για την ψηφιοποίηση των δεδομένων η πλειοψηφία των δήμων 
χρησιμοποίησαν εξωτερικούς συνεργάτες.

Σε επίπεδο συντήρησης των δεδομένων, αυτή δεν γίνεται από το αντίστοιχο 
τμήμα που θα ήταν πιο λογικό, αλλά από μια υπηρεσία χρεωμένη με αυτό.

Τέλος, η πλειοψηφία των Δήμων έχουν ορίσει υπεύθυνο για την ενημέρωση 
των δεδομένων.

Εφαρμογές
Τα τμήματα που αποτελούν την αιχμή για την εισαγωγή του ΓΣΠ στους 
Δήμους είναι οι πολεοδομίες ή οι διευθύνσεις τοπογραφίας ή σχεδίου πόλης. 
Παρομοίως, οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί ή σχεδιάζονται να 
αναπτυχθούν είναι γύρω από τα τμήματα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
περισσότερες εφαρμογές φαίνεται να έχουν γίνει από τις υπηρεσίες.

Τα τμήματα που εφαρμόζουν ΓΣΠ είναι:
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

• ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

• Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αναλυτικά οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί είναι οι:
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ME EMAIL

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ

. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

• ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

• ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ' ΧΑΡΤΩΝ

100



Τέλος, οι εφαρμογές που υπάρχει πρόθεση να αναπτυχθούν είναι οι:
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ME GIS ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET

Οργάνωση
Στον τομέα της οργάνωσης υπάρχει σημαντική ομοφωνία των απαντήσεων. 
Συγκεκριμένα όλοι όρισαν υπηρεσιακό υπεύθυνο των ΓΣΠ ενώ πουθενά δεν 
υπάρχει αιρετός εκπρόσωπος της διοίκησης, ή κάποιο όργανο που να 
παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος, πράγμα που μπορούμε να το 
ερμηνεύσουμε ότι η υπόθεση ΓΣΠ θεωρείται από τους αιρετούς ως 
υπηρεσιακή υπόθεση. Ακόμη κανένας δεν προχώρησε σε αλλαγές στην 
οργάνωση ώστε να αποδώσει πιο αποτελεσματικά το ΓΣΠ, κάτι που δείχνει το 
πόσο δύσκολες είναι τέτοιου τύπου αλλαγές σε ΟΤΑ.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το ΓΣΠ είναι υπόθεση ενός μόνο 
τμήματος, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί από τη δυσκολία που υπάρχει 
στην ουσιαστική συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων σε κάποιον ΟΤΑ.

Προσωπικό
Μοιράζονται οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό αποκλειστικά για ΓΣΠ, 
πράγμα που δείχνει την μικρή διείσδυση του ΓΣΠ στην καθημερινή ρουτίνα. 
Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι σχεδόν σε κανένα δήμο δεν 
δημιουργήθηκαν νέες ειδικότητες που να σχετίζονται με το ΓΣΠ.

Στον τομέα της επιμόρφωσης του προσωπικού, αν και οι μισοί δήμοι 
φροντίζουν για τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού τους, εν τούτοις σε 
κανένα δεν γίνεται συστηματικά, αλλά περιστασιακά μέσω σεμιναρίων κυρίως.

Κοινωνία
Στο θέμα της διάχυσης του ΓΣΠ στην κοινωνία υπάρχουν όμοιες απαντήσεις. 
Δεν χρησιμοποιείται το ΓΣΠ στο Internet, ούτε χρησιμοποιείται για επικοινωνία 
με δημότες. Παρόλα αυτά, η προοπτική τέτοιας ανάπτυξης του ΓΣΠ θεωρείται 
ελκυστική, αφού σχεδόν όλοι θέλουν να αναπτύξουν το πρόγραμμα σε τέτοια 
κατεύθυνση.
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Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ΚΠΕ καταρτίστηκε ο πίνακας 9 με την σειρά 
σπουδαιότητας όπως τις κατέταξαν οι ερωτώμενοι.

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας ΜΟ(*)
Αποφασιστικότητα της διοίκησης 933

Ύπαρξη υπεύθυνου από το ξεκίνημα του GIS 933

Κατάλληλο προσωπικό 900

Κατάλληλη προσαρμογή οργανωτικής δομής 883
Επαρκής χρηματοδότηση 850

Ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών 850

Ρεαλιστική ανάλυση αναγκών 817

Κατάλληλο λογισμικό (φιλικό, αποτελεσματικό.... ) 817
Δυνατότητα απόκτησης δεδομένων σε λογικό κόστος 800
Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 783

Σωστό σχέδιο εισαγωγής του GIS στον δήμο 767
Συνεχής επιμόρφωση προσωπικού και χρηστών του GIS 767

Συνεργασία διοίκησης του δήμου με υπηρεσίες του δήμου 760

Διάχυση του προγράμματος στους δημότες 683

Ενημέρωση για το GIS 567
(*) Ο ΜΟ είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας επί 100.

Πίνακας 9 Κατάταξη των ΚΠΕ.

Άλλοι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας που αναφέρθηκαν
Πλέον των ΚΠΕ που αναφέρθηκαν στον πίνακα 9, υπήρξαν και κάποιες άλλες 
προτάσεις. Συγκεκριμένα προτάθηκαν οι:

• Αποδοχή από την οργανωσιακή κουλτούρα

• Σταδιακή ανάπτυξη
• Συσχέτιση των πληροφοριακών υποσυστημάτων

• Υποχρεωτική γεωαναφορά των πληροφοριών

• Συνεχής ενημέρωση υποβάθρων

• Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις

• Συνεργασία υπηρεσιών, φορέων, συναλλασσομένων
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Κεφάλαιο 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από την διερεύνηση που προηγήθηκε προκύπτουν μια σειρά συμπερασμάτων 
και προτάσεων που αναφέρονται στη συνέχεια.

1. Α ναγκαιότητα της χρήσης ΓΣΠ από τους ΟΤΑ

Με δεδομένα την γρήγορη εισαγωγή της τεχνολογίας στη διοίκηση, τις 
αυξανόμενες απαιτήσεις για αποτελεσματικές υπηρεσίες και τον αυξανόμενο 
ρόλο των γεωγραφικών δεδομένων για την ορθή λήψη αποφάσεων, γίνεται 
φανερό, ότι, είναι πια αναγκαίο οι ΟΤΑ να εισαγάγουν τα ΓΣΠ ως βασικά 
εργαλεία στην άσκηση της διοίκησης.

Επειδή υπάρχει μικρή σχετική εμπειρία, θα πρέπει να οργανωθεί σωστά η 
ενημέρωση και της διοίκησης και των υπηρεσιών ώστε να μπορέσει κάποιος να 
αντιληφθεί τις πραγματικές διαστάσεις της εφαρμογής των ΓΣΠ στους ΟΤΑ.

2. Προτεινόμενη μεθοδολογία για την εισαγωγή ΓΣΠ

Η εισαγωγή των ΓΣΠ στους ΟΤΑ θα πρέπει να ακολουθεί μια μεθοδολογία που 
αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα 
κεφάλαια 3.1 και 3.2, θεωρούμε ότι η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στον 
εντοπισμό αφ' ενός των φάσεων εισαγωγής ενός ΓΣΠ και αφετέρου των 
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας.

A) Προτεινόμενες φάσεις εισαγωγής ΓΣΠ σε ΟΤΑ
1. Προκαταρκτική διερεύνηση
Περιλαμβάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης για το ΓΣΠ. Στόχοι της ενημέρωσης 
αυτής είναι να παρουσιάσει τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή 
του ΓΣΠ, να διαλύσει ενδεχόμενους φόβους για προβλήματα που μπορεί να 
δημιουργήσει (λιγότερες θέσεις εργασίας, νέες σχέσεις μεταξύ του 
προσωπικού) αλλά και κάποιες υπεραισιόδοξες προβλέψεις ότι θα είναι 
πανάκεια για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, να αποδείξει 
την αποφασιστικότητα της διοίκησης να προχωρήσει το πρόγραμμα και να 
δείξει ότι για την εφαρμογή του ΓΣΠ υπάρχει μια κατ' αρχήν τεχνική 
οικονομική και λειτουργική σκοπιμότητα.

2. Ανάλυση αναγκών
Πριν την οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται η διεξαγωγή μια ανάλυσης αναγκών 
του ΟΤΑ. Αυτή περιλαμβάνει αναλυτική διερεύνηση των υφισταμένων 
λειτουργιών και δεδομένων σε κάθε τμήμα. Αποτέλεσμα της ανάλυσης
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αναγκών θα είναι ένα κείμενο στο οποίο θα γίνεται προσδιορισμός α) των 
επιθυμητών εφαρμογών, β) των επιθυμητών δεδομένων, γ) του επιθυμητού 
τρόπου λειτουργίας, δ) των διαθέσιμων δεδομένων και ε) των πηγών των 
επιθυμητών δεδομένων.

3. Ανάπτυξη στρατηγικής για την εισαγωγή του ΓΣΠ
Το τρίτο στάδιο είναι η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εισαγωγή του 
ΓΣΠ. Στο σχέδιο αυτό θα προσδιορίζονται:

• Η γενικότερη στρατηγική του ΟΤΑ σχετικά με τα ΓΣΠ

• Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος

• Οι αρχές λειτουργία του προγράμματος, όπως θέματα πολιτικής (όπως πχ 
προστασία δεδομένων κα.), συνεργασία των χρηστών κλπ.

• Οι απαιτούμενες οργανωσιακές αλλαγές και τα νέα καθήκοντα προσωπικού 
ώστε το ΓΣΠ να είναι αποτελεσματικό

• Το απαιτούμενο νέο προσωπικό και απαραίτητο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για την επιμόρφωση του προσωπικού

• Ο προϋπολογισμός δημιουργίας και λειτουργίας του προγράμματος.

4. Σχεδιασμός συστήματος
Με βάση τα κείμενα της ανάλυσης αναγκών και του σχεδίου εισαγωγής του 
ΓΣΠ, θα γίνει ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. Ο 
σχεδιασμός θα πρέπει να προτείνει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η 
ενσωμάτωση του ΓΣΠ στον στην υπάρχουσα δομή του οργανισμού - πιλοτικά, 
κατά τμήματα ή συνολικά.

5. Ανάπτυξη συστήματος
Η ανάπτυξη του συστήματος είναι η πιο χρονοβόρα και ακριβή φάση του 
προγράμματος. Περιλαμβάνει:

α) Αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων και λογισμικού και αγορά 
συστήματος. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει βάσει των απαιτήσεων που 
προσδιορίσθηκαν κατά τη φάση της ανάλυσης και του σχεδιασμού.
β) Μετατροπή δεδομένων σε μορφή αναγνωρίσιμη από το ΓΣΠ. Η ενέργεια 
αυτή μπορεί να κοστίζει το 60% - 80 % του συνολικού προγράμματος. Τα 
δεδομένα θα πρέπει να αναζητηθούν από αρχεία του δήμου, από κρατικές 
υπηρεσίες. Θα πρέπει ακόμα να δημιουργηθούν και νέα αρχεία. Σημαντικό 
είναι η απόκτηση αεροφωτογραφιών (εάν δεν υπάρχουν) που θα αποτελόσουν 
τη βάση για δημιουργία ενημερωμένου υπόβαθρου.

Η κατασκευή βάσης δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογών είναι το τελευταίο 
στάδιο της φάσης της ανάπτυξης του συστήματος.

6. Λειτουργία συστήματος
Η λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει πολλές διοικητικές ενέργειες:

Διοικητική παρακολούθηση και έλεγχος της λειτουργίας του προγράμματος, 
(οργανωσιακές αλλαγές, επιτροπές παρακολούθησης, ενθάρρυνση της
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καθημερινής χρήσης του ΓΣΠ, επέκταση του προγράμματος σε άλλα τμήματα 
κλπ), συνεχής εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών, συντήρηση βάσης 
δεδομένων και συστήματος, ανάπτυξη νέων εφαρμογών, εξασφάλιση πόρων 
για κάλυψη του κόστους λειτουργίας και διάχυση προγράμματος στους 
πολίτες.

Β) Προτεινόμενοι ΚΠΕ για την εισαγωγή ΓΣΠ σε ΟΤΑ

Κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος ΓΣΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
παρακάτω παράγοντες, η επιτυχία των οποίων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για 
την επιτυχία ολόκληρου του προγράμματος. Τα σημεία αυτά είναι:

1. Ενημέρωση και Αποφασιστικότητα της διοίκησης
Πρέπει να εκφραστεί με συγκεκριμένο τρόπο, δηλ. με τη δημιουργία ομάδας 
για ενημέρωση και διάχυση του προγράμματος, με τη κατάστρωση σχεδίου 
για την εφαρμογή του ΓΣΠ, με την εύρεση και εξασφάλιση πόρων και, τέλος, 
με τις απαιτούμενες σε οργάνωση και προσωπικό.

2. Ακριβής ανάλυση αναγκών
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει μια ακριβής καταγραφή 
και των υπαρχουσών λειτουργιών και της επιθυμητής λειτουργίας η οποία 
εκφράζεται μέσα από νέες εφαρμογές και δεδομένα αλλά και νέο τρόπο 
οργάνωση των διεργασιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από α) δομημένα 
ερωτηματολόγια σε κάθε τμήμα και β) διαδικασία συνεντεύξεων.

3. Ρεαλιστικό σχέδιο εφαρμογής
Το κείμενο του σχεδίου εφαρμογής θα πρέπει να προσδιορίσει τους στόχους 
του προγράμματος, τις προτεραιότητες, και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του 
προγράμματος (προϋπολογισμό, οργανωτική δομή, προσωπικό), καθώς και να 
προτείνει τον τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις αυτές 
(εξασφάλιση πόρων, απαραίτητες οργανωσιακές αλλαγές, νέο προσωπικό και 
νέες αρμοδιότητες, συνεχής εκπαίδευση σε προσωπικό και χρήστες)

4. Εξασφάλιση πόρων
Στην αναζήτηση των απαραίτητων πόρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
υπάρχει ένα σημαντικό κόστος λειτουργίας για την συνεχή εκπαίδευση 
προσωπικού και χρηστών, τη συντήρηση της βάσης δεδομένων, την ανάπτυξη 
νέων εφαρμογών και τη διάχυση του προγράμματος. Έλλειψη πόρων για την 
κάλυψη του κόστους αυτού μπορεί να οδηγήσει όλο το πρόβλημα στην 
αδράνεια και αναποτελεσματικότητα.

5. Δημιουργία των δεδομένων
Θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του προϋπολογισμού και τις 
απαιτήσεις σε ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων μας.

6. Ανάπτυξη εφαρμογών που απαντούν σε προβλήματα
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Οι εφαρμογές θα πρέπει να δίνουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα, πιεστικά. Οι 
προτεραιότητες θα πρέπει να δοθούν έτσι ώστε οι νέες εφαρμογές θα πρέπει 
να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα για να υπάρχει η αίσθηση της γρήγορης 
επιτυχίας του προγράμματος.
7. Σχεδιασμός της βάσης δεδομένων
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις μελλοντικές ανάγκες του 
προγράμματος και να είναι σε θέση να ενσωματώσει νέες εφαρμογές και νέα 
δεδομένα. Θα πρέπει ακόμα να υπακούει και με την πολιτική του 
προγράμματος σχετικά με τον τρόπο που μοιράζονται τα δεδομένα, την 
προστασία των δεδομένων κλπ.

8. Κατάλληλες οργανωσιακές αλλαγές 
Τα βασικά προβλήματα είναι:

α) Εύοοε τπε εωαουονπο: Επιθυμητό είναι όλος ο οργανισμός να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιεί το ΓΣΠ. Εάν αυτό είναι οικονομικά ανέφικτο είναι 
δυνατόν να προχωρήσει σε λύσεις σταδιακής ανάπτυξης πάνω σε 
συγκεκριμένα προβλήματα.

β) Συνεονασία μεταΕύ τυπυάτων: Δημιουργία ομάδων για την συνεργασία 
μεταξύ τμημάτων με την δημιουργία πολύ-τμηματικών επιτροπών ΓΣΠ : α) 
της επιτροπής για την διαχείριση του ΓΣΠ που θα έχει την γενική εποπτεία του 
προγράμματος και β) την τεχνική επιτροπή για την επίλυση των τεχνικών 
ζητημάτων.

γ) Υπηρεσία υπεύθυνη νια το πρόνοαυυα: Δημιουργία τμήματος στον 
προγραμματισμό ή την πολεοδομία που θα έχει την επιμέλεια για τη 
δημιουργία του βασικού χάρτη, (basemap). Το κάθε τμήμα θα είναι υπεύθυνο 
για τη συντήρηση και εισαγωγή νέων δεδομένων που είναι στο αντικείμενο. 
Μια εναλλακτική πρόταση που σήμερα ταιριάζει με τα δεδομένα της Ελλάδας 
είναι η δημιουργία μια δημοτικής επιχείρησης που θα έχει ως αντικείμενο την 
εφαρμογή του ΓΣΠ. Η λύση αυτή έχει το πλεονέκτημα της διοικητικής 
ευελιξίας και την διεκδίκησης κοινοτικών προγραμμάτων.

9. Επιλογή προσωπικού και εκπαίδευση
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι: α) Ποιες ειδικότητες θα 
πρέπει να υποστηρίξουν το ΓΣΠ; β) Πως θα πρέπει να οργανωθεί η 
εκπαίδευση των χρηστών;
Το κρίσιμο θέμα είναι η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του 
προσωπικού, γιατί έλλειψη αυτής θα οδηγήσει το πρόγραμμα σε 
υπολειτουργία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των διαφορετικών χρηστών.
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3 Εισαγωγή των ΓΣΠ σε ΟΤΑ στην Ελλάδα

Διερευνήθηκε ο τρόπος που εισήχθη το ΓΣΠ σε κάποιους δήμους της Ελλάδας. 
Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

α) Υπάρχουν ελάχιστοι Δήμοι που έχουν προωθήσει τη χρήση ΓΣΠ στις 
υπηρεσίες τους, κυρίως τις πολεοδομίες ή τις διευθύνσεις τοπογραφίας ή 
σχεδίου πόλης.

β) Σχεδόν σε όλους, η εισαγωγή του ΓΣΠ δεν γίνεται με συστηματικό και 
μεθοδικό τρόπο. Αν και η διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στον ορισμό 
υπεύθυνου για ΓΣΠ ή να εξασφαλίσει απαραίτητους πόρους, εν τούτοις, δεν 
γίνεται ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών, δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την 
εισαγωγή του ΓΣΠ, δεν γίνονται οι απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές που θα 
επιτρέψουν την καλύτερη συνεργασία των τμημάτων για την αποδοτικότερη 
χρήση του ΓΣΠ και τέλος, δεν γίνεται συστηματική επιμόρφωση του 
προσωπικού ώστε να διευκολυνθεί η χρήση του προγράμματος.

γ) Απουσιάζει η χρήση του ΓΣΠ στο ευρύ κοινό μέσω Internet, πράγμα που θα 
μπορούσε να δημιουργήσει πολλούς χρήστες του προγράμματος και να 
διαδοθούν τα πλεονεκτήματα στο ευρύ κοινό.

4. Απαιτούμενες ενέργειες από διοικήσεις - σε επίπεδο κεντρικό, 
περιφερειακό και ΟΤΑ

Επειδή η σωστή ανάπτυξη του ΓΣΠ και οι απαιτήσεις του σε σχέση κυρίως με 
τα δεδομένα και την ανάπτυξη εφαρμογών ξεφεύγουν από τις οικονομικές 
δυνατότητες των δήμων είναι απαραίτητο να υπάρξει μία συντονισμένη 
ενέργεια για την από κοινού ανάπτυξη ΓΣΠ σε επίπεδο νομών ή περιφερειών. 
Είναι μία τάση που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις σε αναπτυγμένες 
χώρες. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός από την κεντρική 
διοίκηση ώστε να δημιουργηθούν δεδομένα που θα μπορούν να τα 
αποκτήσουν οι ΟΤΑ και να τεθούν οι προδιαγραφές για τα δεδομένα αυτά 
αλλά και για άλλα ζητήματα πολιτικής κυρίως ότι έχει σχέση με τη διαχείριση 
δεδομένων.
Τέλος, η διοίκηση των ΟΤΑ θα πρέπει: α) να θέσει ως προτεραιότητα την 
εισαγωγή των ΓΣΠ, β) να οργανώσει ενημέρωση του προσωπικού, γ) να 
σχεδιάσει μια πολιτική εισαγωγής του ΓΣΠ και δ) να επιδιώξει την εύρεση 
πόρων ανεξάρτητα από τις κεντρικές κρατικές κατευθύνσεις.
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κεφάλαιο 7 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αρμοδιότητες των ΟΤΑ

Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ καθορίζονται με σαφήνεια από τον Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων. Βάσει του άρθρου 24 οι δήμοι έχουν στην αρμοδιότητά τους 
πολλά αντικείμενα όπου είναι απαραίτητες χωρικές πληροφορίες. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι:

α) η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία: 
0 συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και 
εγγειοβελτικών έργων, έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατειών, 
γεφυρών και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.
ιήχώρων πρασίνου, ........... , υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, ...............
δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης και αναψυχής.............

γ) η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων, η κατασκευή, 
συντήρηση και λειτουργία λουτρών και αποχωρητηρίων,
δ) η ίδρυση και η λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών 
και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, Κ.Α.Π.Η, και κέντρων υποστήριξης και 
αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και η μελέτη και εφαρμογή 
κοινωνικών προγραμμάτων,
ε) η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, 
σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής και κέντρων 
επαγγελματικού προσανατολισμού,..............
ζ) η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και 
πολεοδομικής ανάπτυξης,
θ) η ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, όπως 
βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες,..............
0 η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων,
ιγ) η υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), καθώς και 
κάθε άλλο σχέδιο χωροταξικού επιπέδου και η τήρηση των δεδομένων του 
κτηματολογίου της περιοχής τους, όπως αυτά προκύπτουν από το συνολικό 
σχεδίασμά και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Κτηματολογίου,
ιδ) η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων 
και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των 
χώρων στάθμευσης οχημάτων,.................
ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την 
κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, 
την άρδευση, την αποχέτευση την ηχορρύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών
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από πηγές ξηρός, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων 
αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος,
ιη) η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και ο 
έλεγχος των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των 
υδάτων και της θάλασσας,
ιθ) η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και 
επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές 
διατάξεις,...................
κε) η μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κηρίων 
σπς ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια 
του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού, ................

Επιπλέον, ο δήμος είναι στις υποχρεώσεις του δήμου ανήκει και η γνώμη του 
για ειδικά θέματα, όπως ορίζει το άρθρο 38 του ΚΔΚ, θέματα που σχετίζονται 
με χωροταξικό σχεδίασμά ή περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα προβλέπεται:

1. Προκεψένου να εκδώσουν οι κρατικές αρχές οποιαδήποτε διοικητική 
κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τα 
ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια πρέπει να ζητούν τη γνώμη των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων.....................

5. Στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος μετέχουν και 
εκπρόσωποι των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών.........................

Οι αρμοδιότητες των δήμων φαίνονται ακόμη και από το άρθρο 106 που ορίζει 
τις αρμοδιότητες του δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει τα εξής:

................ Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ιδίως:

...................... 5. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των διαδικασιών του
δημοκρατικού προγραμματισμού, έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Διατυπώνει 
προτάσεις προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για έργα και μέτρα πολιτικής. 
Νομαρχιακής ή Περιφερειακής σημασίας, που αφορούν το δήμο και 
εντάσσονται στο μεσοχρόνιο Νομαρχιακό ή Περιφερειακό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα.
β) Καταρτίζει στα πλαίσια του μεσοχρόνιου Νομαρχιακού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος, το αντίστοιχο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, ύστερα από 
σχετική πρόταση των τοπικών συμβουλίων ή των συμβουλίων των δημοτικών 
διαμερισμάτων ή των συνοικιακών συμβουλίων.
γ) Καταρτίζει το ετήσιο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.1622/1986.
δ) Χρηματοδοτεί έργα τοπικής σημασίας του ετήσιου Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος από ίδιους πόρους του Δήμου, καθώς και από τις πιστώσεις 
του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που κατανέμει στο δήμο το
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Νομαρχιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
1622/1986.
ε) Χρηματοδοτεί από κοινού με φορείς του δημόσιου τομέα, έργα του ετήσιου 
τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, στα πλαίσια προγραμματικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του 
Ν. 1622/1986.
στ) Διατυπώνει προτάσεις προς τους φορείς του δημόσιου τομέα για έργα και 
μέτρα πολιτικής που αφορούν το Δήμο και χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά 
προγράμματα των φορέων αυτών.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τη δυνατότητα να των δήμων να 
συστήνουν δημοτικές ή αναπτυξιακές επιχειρήσεις, μέσω των οποίων μπορούν 
να προωθήσουν πολλά θέματα ανάπτυξης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, 
όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η Δημοτική Επιχείρηση Μηχανοργάνωσης του 
Δήμου Αθήνας η οποία έχει όλο το βάρος της ανάπτυξης εφαρμογών ΓΣΠ για 
λογαριασμό του δήμου της Αθήνας.
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