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Στοιχεία Τεύχους 

 

Γενικά στοιχεία 
 

Φορέας  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ανάδοχος  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 

ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. 

Έργο  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

(ΕΤΥΜΠ) – Γ’ ΦΑΣΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΓΠ 

(GIS) ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΥΜΠ 

Τεύχος  

Λεξικό Ψηφιακής Βάσης 

Όνοµα ηλεκτρονικού αρχείου   

Lexiko_ETYMP_v4_gr.doc 

Τελευταία ενηµέρωση αρχείου 

 

 

 29 / 07 / 10 
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Στοιχεία Έκδοσης 
Επιµέλεια  

Ρουπέν Καραµπετιάν 

Σουσάνα Κουνιάκη 

Μαρίτα Ματαράγκα 

Ερµής Πυρλής 

Μιχάλης Σκαλτσουνάκης 

Νάντια Τσιούγκου 

Ηµεροµηνία Έγκρισης 

Επιβλέπων  

Μιχάλης Σαλαχώρης 

29 / 07 / 10 

 

 

Ιστορικό Έκδοσης 
Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή αλλαγών 

Έκδοση 4.0 29 / 07 / 10 Τέταρτη έκδοση. Υποβολή. 

 

 

Πίνακας ∆ιανοµής 
Υπηρεσία Α/Γ Παραλήπτης 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

Παραλαβής Έργου 
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Εισαγωγή 

Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων 

 

Η ψηφιακή γεωγραφική βάση δεδοµένων (geodatabase) περιέχει τις παρακάτω θεµατικές οµάδες 
(feature datasets) και οµάδες οντοτήτων (feature classes): 

 

Θεµατική Οµάδα Περιγραφή Οµάδα Οντοτήτων Τύπος Κλίµακα 
ABlocksNB1996 Ενότητες 

Γεωτεµαχίων 
ABlocks96 Πολυγωνικό 1:10 000 

akth Γραµµικό 
border_arc Γραµµικό 
geogr_units Πολυγωνικό 
kratos Γραµµικό 
oria_dhmvn Πολυγωνικό 
oria_hellas Γραµµικό 
periferies Πολυγωνικό 
prefectures Πολυγωνικό 
regionsgr Πολυγωνικό 

Administration ∆ιοικητικά όρια 
Ελλάδας 

SDE_kratos Γραµµικό 

1:50 000 

NUTS1 Πολυγωνικό 
NUTS2 Πολυγωνικό 
NUTS3 Πολυγωνικό 
FirstOrder Πολυγωνικό 
SecondOrder Πολυγωνικό 
ThirdOrder Πολυγωνικό 
FourthOrder Πολυγωνικό 
FourthOrder_1991 Πολυγωνικό 

AdministrativeUnits Περιέχει τα όρια 
όλων των επιπέδων 
διοικητικής 
ιεράρχησης. Κάθε 
οµάδα οντοτήτων 
αντιστοιχεί µόνο σε 
ένα επίπεδο. 

FourthOrder_pk Πολυγωνικό 

1:50 000 

Charto Περιέχει τον 
Ελλαδικό χώρο και 
τµήµατα των 
γειτονικών χωρών 
για χαρτογραφικούς 
σκοπούς 

sea_polygon Πολυγωνικό  

Dianomi100k_GMS ∆ιανοµή ΓΥΣ 
1:100 000 

tile100k_GMS Πολυγωνικό 1:100 000 

Dianomi50k_GMS ∆ιανοµή ΓΥΣ 
1:50 000 

tile50k_GMS Πολυγωνικό 1:50 000 

Dianomi5k_GMS ∆ιανοµή ΓΥΣ 
1:5 000 

tile5k_GMS Πολυγωνικό 1:5 000 

contourla Γραµµικό 
contourlm Γραµµικό 
elevp Σηµειακό 
elevzones Πολυγωνικό 

Elevation_50 Υψοµετρικά 
Στοιχεία (ισοϋψείς 
καµπύλες, 
υψοµετρικά σηµεία, 
ειδικά υψοµετρικά 
σηµεία για την 

sinkpo Σηµειακό 

1:50 000 
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Θεµατική Οµάδα Περιγραφή Οµάδα Οντοτήτων Τύπος Κλίµακα 

βελτίωση του DTM) 
Υψοµετρικές ζώνες 
ανά 100 µέτρα. 

Elevation_250 Υψοµετρικές Ζώνες land_ranges Πολυγωνικό 1:250 000 
Gridxy87_arc Γραµµικό  Grids ∆ιανοµές ΕΓΣΑ87 

και ΕΓΣΑ87 1:5 000 
Υπ. Γεωργίας 

tile5kegsa Πολυγωνικό 1:5 000 

lakes Πολυγωνικό 1:250 000 
lakes_polygon Πολυγωνικό 1:1 000 000 
rivers Γραµµικό 1:250 000 
StationsPoi Σηµειακό 1:250 000 

Hydro_250 Υδρογραφικό 
∆ίκτυο 

watrcrsl1m_arc Γραµµικό 1:1 000 000 
faults Γραµµικό 1:50 000 
geology Πολυγωνικό 1:50 000 
hydroformations Πολυγωνικό 1:50 000 
hygeo_code Πίνακας  
springs Σηµειακό 1:50 000 
springs_code Πίνακας  
springs_codename Πίνακας  

HydroGeology Υδρογεωλογικά 
Στοιχεία 

thermo Σηµειακό 1:50 000 
aquedctl Γραµµικό 1:50 000 
coasta Πολυγωνικό 1:50 000 
coastl Γραµµικό 1:50 000 
daml Γραµµικό 1:50 000 
dangera Πολυγωνικό 1:50 000 
inunda Πολυγωνικό 1:50 000 
lakeresa Πολυγωνικό 1:100 000 
lndfrm1a Πολυγωνικό 1:50 000 
seastrtl Γραµµικό 1:50 000 
swampa Πολυγωνικό 1:50 000 
wellsprp Σηµειακό 1:50 000 
wtrcrsa Πολυγωνικό 1:50 000 
wtrcrsl_c Γραµµικό 1:50 000 
wtrcrsl_r Γραµµικό 1:100 000 

HydroPhysicalWaters Υδρογραφικό 
∆ίκτυο και 
Φυσιογραφικά 
Στοιχεία : Λεκάνες 
απορροής όπως 
έχουν ορισθεί στο 
µητρώο του ΥΠ.ΑΝ 

wtrshda Πολυγωνικό 1:50 000 
Natura2000 Περιοχές Natura 

2000 
Natura Πολυγωνικό 1:100 000 

χερσαίο 
κοµµάτι 
1:50 000 
θαλάσσιο 
κοµµάτι 

Pop50 Οικισµοί builtupa Πολυγωνικό 1:50 000 
για την 
Ελλάδα 
1:100 000 
για τις 
γειτονικές 
χώρες 
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Θεµατική Οµάδα Περιγραφή Οµάδα Οντοτήτων Τύπος Κλίµακα 

Pop250 Πρωτεύουσες 
∆ήµων και 
Κοινοτήτων προ 
Καποδίστρια 

Towns Σηµειακό 1:250 000 

Railwaylinksequence Γραµµικό 1:50 000 
conditionoffacility_rail Πίνακας  
railwaygauge Πίνακας  
raiwayelectrification Πίνακας  

RailTransportNetworks Σιδηροδροµικό 
∆ίκτυο 

verticalposition_rail Πίνακας  
ConditionOfFacility Πίνακας  
ERoad Γραµµικό 1:100 000 
FuctionalRoadClass Πίνακας  
NumberOfLanes Πίνακας  
Road Γραµµικό 1:100 000 
RoadLinkSequence Γραµµικό 1:100 000 
RoadName Πίνακας  
RoadSurfaceCategory Πίνακας  
RoadWidth Πίνακας  

RoadTransportNetwork Οδικό ∆ίκτυο 

VerticalPosition Πίνακας  
Toponames Τοπωνύµια topotext Σηµειακό 1:50 000 

coastawd_polygon Πολυγωνικό 1:50 000 
coastl_arc Γραµµικό 1:50 000 

WaterDistricts Υδατικά 
διαµερίσµατα 

wdg Πολυγωνικό 1:50 000 
map Πολυγωνικό  WFDGroundWater Χάρτης υπόγειων 

υδροφόρων 
συστηµάτων και 
σταθµοί 
παρακολούθησης 
υπόγειων 
υδροφορέων 

monitoring Σηµειακό  

WFDSurface Σταθµοί 
παρακολούθησης 
επιφανειακών 
υδάτων 

SWstn_detailed Σηµειακό 1:50 000 

coastal_GR Πολυγωνικό 1:50 000 
lakes_GR Πολυγωνικό 1:50 000 
Rivers_GR Γραµµικό 1:50 000 

WFD_historical Παράκτια ύδατα, 
λίµνες, ποταµοί και 
µεταβατικά ύδατα 

transitional_GR Πολυγωνικό 1:50 000 
Rivbasin Πολυγωνικό 1:250 000 
RWbody Γραµµικό 1:250 000 
WFD_CA1 Σηµειακό 1:250 000 

WFD Υδρογραφικό δίκτυο 
για διαχείριση 
υδάτων 

WFD_RBD1 Πολυγωνικό 1:250 000 

 

Επιπλέον, η βάση περιέχει ένα ψηφιδωτό επίπεδο µε ονοµασία «Hellas200» το οποίο είναι 
γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας κλίµακας 1:200 000 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 200 m2. 
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Σύνδεση µε προηγούµενη φάση 

 

Η παρούσα γεωγραφική ψηφιακή βάση (ΕΤΥΜΠ 2) βασίστηκε στη γεωγραφική ψηφιακή βάση που 
είχε δηµιουργηθεί κατά την Β’ Φάση του έργου (ΕΤΥΜΠ 1), γύρω στο 2000 και αποτελούνταν από 
θεµατικά επίπεδα που προέκυψαν από επιλεκτική διανυσµατοποίηση της πλέον πρόσφατης, την 
εποχή εκείνη, έκδοσης των αναλογικών Φύλλων Χαρτών κλίµακας 1:50 000 της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Τα δεδοµένα λοιπόν που αποτέλεσαν την ΕΤΥΜΠ 1 προήλθαν από 
ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η ψηφιοποίηση έγινε τη 
χρονική περίοδο 1998 – 1999. 

 

Στην Γ’ φάση του έργου προχωρήσαµε στη δηµιουργία της ΕΤΥΜΠ 2 που βασίζεται στα δεδοµένα 
της ΕΤΥΜΠ 1 τα οποία όµως πλέον έχουν εµπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί. Αρχικά, έγινε 
εµπλουτισµός ή αναθεώρηση του περιεχοµένου της γεωγραφικής βάσης µε προσθήκη νέου 
περιεχοµένου. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: το Υδρογραφικό δίκτυο, τα 
Φυσιογραφικά στοιχεία και οι Οικισµοί έχουν εµπλουτιστεί όσον αφορά την έκταση την οποία 
καλύπτουν, ενώ το οδικό δίκτυο χρειάστηκε πλήρη αναθεώρηση ώστε να απεικονίζει τη σηµερινή 
κατάσταση αλλά και επέκταση στις διασυνοριακές λεκάνες. Τέλος, προχωρήσαµε σε επικαιροποίηση 
του σχήµατος της βάσης δεδοµένων, σύµφωνα µε τα πρότυπα τα οποία διαµορφώνονται σήµερα και 
είναι απαιτητά βάσει Κοινοτικών Οδηγιών, όπως το Inspire και την οδηγία για τα νερά WFD κλπ. 
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Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Χώρας 

 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα 14 υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. 
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Ορολογία 

 

Ψηφιακός Χάρτης / MXD 

 

Ένας ψηφιακός χάρτης (αρχείο «.mxd») περιέχει λεπτοµέρειες για τα επίπεδα πληροφορίας 
(layers) που χρησιµοποιούνται για να σχεδιαστούν τα διάφορα θεµατικά επίπεδα, τα σύµβολα και οι 
ιδιότητες των ετικετών τους καθώς και άλλα στοιχεία του χάρτη σε ένα χωροµετρικό διάγραµµα. Η 
σύνθεση ενός ψηφιακού χάρτη είναι η απόδοση των πληροφοριών στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, µε 
σηµειακά, γραµµικά και πολυγωνικά σύµβολα. 

 

 

Εικόνα 1: Ψηφιακός χάρτης που περιέχει σηµειακά (1), γραµµικά (2) και πολυγωνικά (3) επίπεδα πληροφορίας. 
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Επίπεδο Πληροφορίας / Layer 

 

Είναι η οπτική αναπαράσταση ενός γεωγραφικού θεµατικού επιπέδου σε κάθε ψηφιακό 
χαρτογραφικό περιβάλλον. Εννοιολογικά το επίπεδο πληροφορίας (layer) είναι ένα στρώµα της 
γεωγραφικής πραγµατικότητας σε µία συγκεκριµένη περιοχή και αντιστοιχεί µε το υπόµνηµα σε έναν 
αναλογικό χάρτη. 

Το επίπεδο πληροφορίας (layer) είναι η αναφορά σε µία πηγή δεδοµένων, όπως είναι οι οµάδες 
οντοτήτων µίας γεωβάσης (geodatabase), που καθορίζει πως πρέπει να συµβολίζονται τα δεδοµένα 
σε έναν ψηφιακό χάρτη (αρχείο «.mxd»). Τα επίπεδα πληροφορίας καθορίζουν και επιπρόσθετες 
ιδιότητες, όπως ποιες οντότητες από την πηγή δεδοµένων θα περιλαµβάνονται σε έναν ψηφιακό 
χάρτη. 

 

 

Εικόνα 2: Θεµατική αναπαράσταση της γεωγραφικής πληροφορίας µέσω των επιπέδων πληροφορίας (layers). 

 

Τα επίπεδα πληροφορίας µπορούν να αποδώσουν πληροφορία µέσω: 

• ∆ιακριτών οντοτήτων, όπως σηµεία, γραµµές και πολύγωνα 

• Χαρτογραφικών συµβόλων, χρωµάτων και ετικετών που βοηθάνε στην περιγραφή των 
αντικειµένων του χάρτη 

• Αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων που καλύπτουν την έκταση του χάρτη 

• Συνεχών επιφανειών όπως η υψοµετρία, η οποία µπορεί να αναπαρασταθεί ως ισοϋψείς 
καµπύλες, υψοµετρικά σηµεία ή χάρτη σκιασµένου αναγλύφου. 
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Αρχιτεκτονική συστήµατος ArcGIS Server 
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Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος είναι: 
 
GIS server: Το µέρος όπου υπάρχουν όλα τα δεδοµένα GIS. Αυτός τα εξάγει ως υπηρεσίες για τις 
εφαρµογές πελάτη. Αποτελείται από δύο διακριτά µέρη. Το server object manager (SOM) και το 
server object containers (SOCs). Το πρώτο διαχειρίζεται τις υπηρεσίες που τρέχουν στον 
εξυπηρετητή. Όταν υπάρχει αίτηµα από εφαρµογή πελάτη αυτά παρέχουν την κατάλληλη υπηρεσία. 
Τα SOM συνδέονται µε ένα ή περισσότερα SOM. Οι µηχανές SOC είναι αυτές που περιέχουν τις 
υπηρεσίες που τα SOM διαχειρίζονται. Ανάλογα τη διαµόρφωση, τα SOM και SOC µπορεί να 
βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό σύστηµα. (Στην εικόνα ένα SOM είναι συνδεδεµένο µε δύο 
SOC.) 
 
Web server: Πρόκειται για τον εξυπηρετητή όπου βρίσκονται εφαρµογές και υπηρεσίες Web όπου 
χρησιµοποιούν πόρους που τρέχουν στον GIS Server. 
 
Clients: Είναι εφαρµογές που συνδέονται µε τις υπηρεσίες του ArcGIS Server µέσω ∆ιαδικτύου. 
 
Data server: Είναι ένας εξυπηρετητής δεδοµένων όπου περιέχει όλα τα δεδοµένα GIS που 
βρίσκονται ως υπηρεσίες στον GIS server. 
 
Manager and ArcCatalog administrators: Μέσω του ArcCatalog και του ArcGIS Server Manager 
µπορούν να δηµοσιευθούν πόροι ως υπηρεσίες. 
Ο Manager είναι µία εφαρµογή Web όπου υποστηρίζει τη δηµοσίευση υπηρεσιών, τη διαχείριση του 
GIS Server, τη δηµιουργία Web εφαρµογών και τη δηµοσίευση χαρτών ArcGIS Explorer στον 
εξυπηρετητή. 
Ο Catalag περιέχει εργαλεία µε τα οποία µπορούν να προστεθούν συνδέσεις προς τον GIS server για 
είτε γενική χρήση, είτε διαχείριση ιδιοτήτων και υπηρεσιών. 
 
ArcGIS Desktop content authors: Είναι εφαρµογές όπως ArcMap, ArcCatalog και ArcGlobe όπου 
δηµιουργούν το GIS περιεχόµενο. ∆εδοµένα, χάρτες, εργαλεία γεωεπεξεργασίας, τα οποία 
δηµοσιεύονται στον εξυπηρετητή. 
 
 

Χαρτογραφικές Υπηρεσίες (Map Services) 

 

Οι χαρτογραφικές υπηρεσίες αποτελούν µέρος του συνόλου των υπηρεσιών (GIS services) και 
αναπαριστούν έτοιµους ψηφιακούς χάρτες οι οποίοι βρίσκονται στον εξυπηρετητή και γίνονται 
διαθέσιµοι σε εφαρµογές πελάτη. 

 
 

Χαρτογραφικές Υπηρεσίες Web (Web Map Services) 

 

Το Open Geospatial Consortium, Inc (OGC) Web Map Service (WMS) είναι ένα πρότυπο 
προδιαγραφών OpenGIS για το διαµοιρασµό διαδραστικών χαρτών ως εικόνων βάσει αιτηµάτων που 
γίνονται από ένα λογισµικό πελάτη προς ένα διακοµιστή µέσω του ∆ιαδικτύου. 
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Τα δεδοµένα βρίσκονται σε έναν εξυπηρετητή απ’όπου η χαρτογραφική υπηρεσία τραβάει τα 
δεδοµένα που χρειάζεται κάθε φορά. 

Η επικοινωνία µεταξύ του λογισµικού πελάτη, πχ ArcMap, και του WMS Server γίνεται µέσω 
HTTP. Παρακάτω περιγράφονται γενικά τα βήµατα της διαδικασίας επικοινωνίας µεταξύ ArcGIS 
Desktop και ενός WMS Server. 

 
1. Μέσω του ArcMap όπου γίνεται 

αλληλεπίδραση σε ένα επίπεδο WMS 
δηµιουργείται ένα HTTP ερώτηµα. 

2. Το HTTP ερώτηµα αποστέλλεται στο 
WMS Server. 

3. Ο WMS Server επεξεργάζεται το 
ερώτηµα και δηµιουργεί µία απόκριση. 

4. Ο WMS Server αποστέλλει την 
απόκριση. Η απόκριση µπορεί να είναι 
είτε σε µορφή XML ή HTML ή αρχείο 
εικόνας. 

5. To ArcMap λαµβάνει την απόκριση και 
επεξεργάζεται την πληροφορία. 
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Προβολικό Σύστηµα 

 

Προβολικό σύστηµα είναι ένα σύστηµα αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των 
θέσεων x, y και z ενός σηµείου, µίας γραµµής και µίας επιφάνειας στις δύο διαστάσεις ή τρεις 
διαστάσεις. Το Προβολικό σύστηµα επιτρέπει την απεικόνιση του ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο. Το 
σύστηµα αυτό ορίζεται από µια σειρά συναρτήσεων, που µεταξύ άλλων πληροφοριών, παρέχουν και 
το βαθµό παραµόρφωσης των σχηµάτων όταν απεικονίζονται στο ελλειψοειδές. Έτσι, κάθε σηµείο 
του ελλειψοειδούς αντιστοιχεί σε ένα σηµείο του επιπέδου και αντίστροφα. 

Το προβολικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στο παρόν έργο είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87). 

Το προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 θεωρείται ως µια ενιαία ζώνη για όλη την χώρα µε κεντρικό 
µεσηµβρινό λο=240 και χρησιµοποιείται ενιαίος συντελεστής κλίµακας 0.9996. Οι παραµορφώσεις µε 
αυτόν τον τρόπο µπορούν να φτάσουν µέχρι και 1:1 000 στα άκρα της χώρας (δηλ. 1 m σε απόσταση 
1 km). Για να αποφευχθούν αρνητικές τιµές ο κεντρικός µεσηµβρινός έχει ως τετµηµένη 500 000 m. 
Αρχή των τεταγµένων θεωρείται ο ισηµερινός (φ=0°). Είναι το πλέον πρόσφατο προβολικό σύστηµα 
που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα, και είναι προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανώτερης 
Γεωδαισίας του Τµήµατος Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών – Ε.Μ.Π., της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού και του ΟΚΧΕ. 

 

Όνοµα προβολικού συστήµατος: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 87  
Γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς 
(Datum): 

Ε.Γ.Σ.Α. 87 µε αφετηρία το µετατεθειµένο γεώκεντρο, 
βάθρο ∆ιονύσου 

Ελλειψοειδές αναφοράς: GRS'80 
Μεγάλος ηµιάξονας ελλειψοειδούς a: 6 378 137.000 m 
Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f):  1/298.257222101 
Συντελεστής κλίµακας Κο 0.9996 

 

H παράλληλη µετατόπιση του ελλειψοειδούς που εφαρµόζεται στο WGS84 ως προς το ΕΓΣΑ 87 
είναι: 

(∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ) = (-199.72, 74.03, 246.02) σε µέτρα. 

 

Το ΕΓΣΑ 87 είναι προσαρµοσµένο ελλειψοειδές στην Ελλάδα ώστε να έχουµε τα µικρότερα δυνατά 
σφάλµατα. Το δε WGS84, είναι γεωκεντρικό. Η µετατροπή µεταξύ WGS84 και ΕΓΣΑ87 είναι καλύτερη 
από µέτρο. 
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Ψηφιακοί Χάρτες (mxds) 

Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν όλους τους ψηφιακούς χάρτες που έχουν δηµιουργηθεί για τις εφαρµογές ∆ιαδικτύου, τις χαρτογραφικές 
υπηρεσίες οι οποίες προωθούν τους χάρτες στο ∆ιαδίκτυο και τις χαρτογραφικές υπηρεσίες ιστού, όπου έχουν πρόσβαση η εφαρµογές πελάτη µέσω 
∆ιαδικτύου. 

 
Α/Α Όνοµα χάρτη Τίτλος Τίτλος layer Περιεχόµενο 

dataset 
Περιεχόµενο 
feature class 

Παρατηρήσεις 

1.  Background.mxd      
a.   Υδατικά 

∆ιαµερίσµατα 
WaterDistricts wdg  

b.   Λίµνες Hydro_250 lakes_polygon  
c.   Ποτάµια Κύρια Hydro_250 watrcrsl1m_arc  
d.   Ποτάµια Hydro_250 rivers  
e.   Σύνορα Administration kratos  
f.   Ακτογραµµή Administration akth  
g.   ΟΤΑ Administration oria_dhmvn  
h.   Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις 
Administration prefectures  

i.   Περιφέρειες Administration periferies  
j.   Επαρχίες Administration regionsgr  
k.   Γεωγραφικές 

Ενότητες 
Administration geogr_units  

l.   Υψοµετρικές 
Ζώνες 

Elevation_250 land_ranges  

m.   Θάλασσα Charto sea_polygon  
n.   Γεωφυσικός 

Χάρτης 
 Hellas200  
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Α/Α Όνοµα χάρτη Τίτλος Τίτλος layer Περιεχόµενο 
dataset 

Περιεχόµενο 
feature class 

Παρατηρήσεις 

2.  Greece.mxd      
a.   Γεωφυσικός 

Χάρτης 
 Hellas200  

3.  HydroMeteoStationsGR.mxd      
a.   H-M Stations  stationsgis  
4.  HyBasicDevS.mxd      
a.   Σταθµοί 

Μέτρησης 
 stationsgis  

b.   Υδατικά 
∆ιαµερίσµατα 

WaterDistricts wdg  

c.   Λίµνες Hydro_250 lakes_polygon  
d.   Ποτάµια Κύρια Hydro_250 watrcrsl1m_arc  
e.   Ποτάµια Hydro_250 rivers  
f.   Σύνορα Administration kratos  
g.   Ακτογραµµή Administration akth  
h.   ΟΤΑ Administration oria_dhmvn  
i.   Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις 
Administration prefectures  

j.   Περιφέρειες Administration periferies  
k.   Επαρχίες Administration regionsgr  
l.   Γεωγραφικές 

Ενότητες 
Administration geogr_units  

m.   Υψοµετρικές 
Ζώνες 

Elevation_250 land_ranges  

n.   Γεωφυσικός 
Χάρτης 

 Hellas200  

o.   Θάλασσα Charto sea_polygon  
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Α/Α Όνοµα χάρτη Τίτλος Τίτλος layer Περιεχόµενο 
dataset 

Περιεχόµενο 
feature class 

Παρατηρήσεις 

p.   Σηµεία 
Μέτρησης 

Hydro_250 StationsPoi  

5.  SatImages.mxd      
a.   Landsat 100  Landsat_tile100km  

 

Χαρτογραφικές Υπηρεσίες (Map Services) 

 
Α/Α Όνοµα υπηρεσίας Τίτλος Περιεχόµενο (mxd) Παρατηρήσεις 
1.  Background Τοπογραφικό 

Υπόβαθρο 
Background.mxd  

2.  Greece_Geophysical Γεωφυσικός 
Χάρτης 

Greece.mxd  

3.  HydroMeteoStationsGR H-M Stations HydroMeteoStationsGR.mxd  
4.  Hydroscope_Stations  HyBasicDevS.mxd  
5.  RegionMap  SatImages.mxd  

 

Υπηρεσίες WMS (Web Map Services) 

 
Α/Α Όνοµα υπηρεσίας Τίτλος Χάρτη Περιεχόµενο (mxd) ∆ιεύθυνση (URL) Παρατηρήσεις 
1.  OGC:WMS Τοπογραφικό 

Υπόβαθρο 
Background.mxd http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Bac

kground/MapServer/WMSServer? 
 

2.  Greece_Geophysical Γεωφυσικός 
Χάρτης 

Greece.mxd http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Gre
ece_Geophysical/MapServer/WMSServer? 

 

3.  HydroMeteoStationsGR  HydroMeteoStationsGR.mxd http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Hyd  
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Α/Α Όνοµα υπηρεσίας Τίτλος Χάρτη Περιεχόµενο (mxd) ∆ιεύθυνση (URL) Παρατηρήσεις 

roMeteoStationsGR/MapServer/WMSServer? 
4.  Hydroscope_Stations  HyBasicDevS.mxd http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Hyd

roscope_Stations/MapServer/WMSServer? 
 

5.  RegionMap  SatImages.mxd http://thyamis.itia.ntua.gr/ArcGIS/services/Reg
ionMap/MapServer/WMSServer? 
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Α/Α 
Όνοµα 

υπηρεσίας WMS 
Περιεχόµενο 

1.  Greece_Geophysi
cal 

 
2.  HydroMeteoStatio

nsGR 
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Οδηγίες INSPIRE 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διαχείριση των δεδοµένων INSPIRE ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 

πρότυπα: 

• Για τα Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα (Οδικό και Σιδηροδροµικό) 

• Για τις ∆ιοικητικές Μονάδες 

• Για το Υδρογραφικό ∆ίκτυο 

 

Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα 

 

 

Εικόνα 3: Παράδειγµα διασυνοριακής σύνδεσης Συγκοινωνιακού ∆ικτύου
1
 

 

                                                 
1
 INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks. D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – 

Guidelines. 2009-09-07. σ28. 
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Εικόνα 4: Παράδειγµα χρήσης συνδέσµου, ακολουθίας συνδέσµων και οµάδας συνδέσµων
2
 

 

                                                 
2
 INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks. D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – 

Guidelines. 2009-09-07. σ.33. 
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Εικόνα 5: Απεικόνιση - Παράδειγµα στοιχείων που σχηµατίζουν το Οδικό ∆ίκτυο.
3
 

 

                                                 
3
 INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks. D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – 

Guidelines. 2009-09-07. σ.55. 
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Εικόνα 6: Απεικόνιση – Παράδειγµα στοιχείων που σχηµατίζουν το Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο.
4
 

 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

[DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.2, 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.2.pdf 

 

[DS-D2.8.I.3] INSPIRE DS-D2.8.I.3 INSPIRE data specification on Geographical names – 

Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.7] INSPIRE DS-D2.8.I.7 INSPIRE data specification on Transport Networks – Guidelines, 

v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.0.p

df 

 

                                                 
4
 INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks. D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – 

Guidelines. 2009-09-07. σ.79. 
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∆ιοικητικές Μονάδες 

 

 

5
Το πολύγωνο αναπαριστά τα τρία επίπεδα των 

∆ιοικητικών Μονάδων. 

1) Εθνικό Επίπεδο 1: Το πολύγωνο AU1 

αντιπροσωπεύει ένα κράτος 

2) Εθνικό επίπεδο 2: Τα πολύγωνα AU2 και AU3 

αντιπροσωπεύουν περιφέρειες· τα AU2 και AU3 

τοπολογικά είναι ίσα µε το AU1. 

3) Εθνικό επίπεδο 3: τα πολύγωνα AU4 και AU5 

αντιπροσωπεύουν τις µονάδες χαµηλότερου 

επιπέδου (νοµούς)· τα AU4+AU5 τοπολογικά είναι 

ίσα µε το AU2. Το AU3 δεν υποδιαιρείται 

περαιτέρω. 

Το επίπεδο 2 είναι τοπολογικά ίσο µε το επίπεδο 1 τις διοικητικής ιεράρχησης. Το επίπεδο 3 δεν είναι 

τοπολογικά ίσο µε το 1 και 2. 

 

Τα εθνικά επίπεδα στα οποία χωρίζονται οι ∆ιοικητικές µονάδες είναι: 

Ονοµασία Αναπαριστά Παράδειγµα 

1
ο
 Εθνικό Επίπεδο Κράτος Ελλάδα 

2
ο
 Εθνικό Επίπεδο Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 

3
ο
 Εθνικό Επίπεδο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 

4
ο
 Εθνικό Επίπεδο ΟΤΑ ∆ήµος Κατερίνης 

 

 

Εφόσον έχουµε γεωµετρικές οντότητες περισσότερων από µίας ∆ιοικητικής Μονάδας Επιπέδου 1 

(κράτος), το παράδειγµα γίνεται: 

 

6
Εκτός από τα 3 εσωτερικά επίπεδα τα οποία 

παραµένουν όπως στο προηγούµενο παράδειγµα, 

τώρα υπάρχουν και τρία περιφερειακά πολύγωνα, 

AU-X, AU-Y, AU-Z, τα οποία αναπαριστούν 

γειτονικά κράτη του AU1. 

 

Οι αρχικοί και τελικοί κόµβοι των ορίων του επιπέδου 

1 δε συµπίπτουν απαραιτήτως µε τους 

αρχικούς/τελικούς κόµβους των ορίων του επιπέδου 2. 

Οι οντότητες των ∆ιοικητικών Ορίων καθορίζονται ανεξάρτητα σε κάθε επίπεδο και βασίζονται στην 

τοπολογική δοµή που υπάρχει σε κάθε επίπεδο εθνικής διοικητικής ιεράρχησης ξεχωριστά. 

                                                 
5
 INSPIRE Thematic Working Group Administrative units. D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative units – 

Guidelines. 2009-09-07. σ.24 
6
 INSPIRE Thematic Working Group Administrative units. D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative units – 

Guidelines. 2009-09-07. σ.25 
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Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

[DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.2, 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.2.pdf 

 

[DS-D2.8.I.3] INSPIRE DS-D2.8.I.3 INSPIRE data specification on Geographical names – 

Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.4] INSPIRE DS-D2.8.I.4 INSPIRE data specification on Administrative units – 

Guidelines, 

v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AU_v3.0.p

df 
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Υδρογραφικό ∆ίκτυο 

 

 

Εικόνα 7: Ορισµένα στοιχεία του νερού και σχετικών αντικειµένων
7
 

 

Αντιστοιχία Στοιχείων Νερού µε Οµάδες Οντοτήτων που υπάρχουν στη γεωβάση 

 

Στοιχείο Οµάδα οντοτήτων 

Πηγή wellsprp 

Φράγµα daml 

Υδραγωγείο aquedctl 

Κοίτη (ροή και επιφάνεια) wtrcrsl_r, wtrcrsl_c, wtrcrsa 

Στάσιµα ύδατα swampa, dangera, lndfrm1a, lakersa 

Όριο νερού/ξηράς coastl 

Παραποτάµια περιοχή πληµµύρας inunda 

Παράκτια κατασκευή seastrtl 

Λεκάνη αποστραγγίσεως DrainageBasin 

 

 

                                                 
7
 INSPIRE Thematic Working Group Hydrography. D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines. 

2009-09-07. σ11 
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Εικόνα 8: Λεκάνη Απορροής Ποταµού και Λεκάνες Αποστραγγίσεως
8
 

 

                                                 
8
 INSPIRE Thematic Working Group Hydrography. D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines. 

2009-09-07. σ12 
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Εικόνα 9: Στοιχεία αναφορών
9
 

 

 

 
Επιπλέον, το dataset WFD περιλαµβάνει στοιχεία του υδρογραφικού δικτύου: 

• ποτάµια (river segment, river waterbody) 

• λίµνες (lake segment, lake waterbody) 

• λεκάνες απορροής (river basin)  

• υπολεκάνες (sub-basin)  
 

και στοιχεία για τη διαχείριση όπως: 

• υδατικά διαµερίσµατα (riverbasindistricts)  

• φορείς διαχείρισης (competent authorities) 
 

∆ηµιουργήθηκε λαµβάνοντας υπόψη την οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ και συγκεκριµένα τα 
κείµενα  

 

                                                 
9
 INSPIRE Thematic Working Group Hydrography. D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines. 

2009-09-07. σ53 



 

Κ/Ξ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

www.hydroscope.gr 
Σελίδα 35/88 

 

• Guidance Document No. 2. Identification of Water Bodies 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/gu
idancesnos2sidentifica/_EN_1.0_&a=d 

• Guidance Document No. 3. Analysis of Pressures and Impacts 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/gu
idancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d 

• Guidance Document No. 5. Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions 
and Classification Systems 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/gu
idancesnos5scharacteri/_EN_1.0_&a=d 

• Guidance Document No. 9. Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) 
of the Water Framework Directive 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/gu
idancesnos9sgisswgs31p/_EN_1.0_&a=d 

• Guidance Document N° 22 - Updated WISE GIS guidance (nov 2008) 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/gu
idance-no22-_nov08pdf_1/_EN_1.0_&a=d 

 

Επίσης, στο σχεδιασµό των παραπάνω επιπέδων ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις του τεύχους 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και τα πρότυπα θεµατικά επίπεδα (shapefile templates) που 
αναφέρονται στο κείµενο της κατευθυντήριας οδηγίας 22 και βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-
telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-
edition/supporting_documents/appendix_dictionary/framework_directive_1&vm=detailed&sb=Title 
 

 

Στοιχεία που κατηγοριοποιούνται διαφορετικά 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, στοιχεία µπορούν να χωριστούν σε διαφορετικές χωρικές οµάδες 
αντικειµένων στο Υδρογραφικό µοντέλο. Για παράδειγµα, µικρά υδατοφράγµατα και υδατοφράχτες 
µπορούν να συµπεριφέρονται (και να µοιάζουν) µε παρόµοιο τρόπο. Πχ: αν το επίπεδο στάθµης 
ανέβει, ένας υδατοφράχτης θα αρχίσει να συµπεριφέρεται ως υδατόφραγµα µε το νερό να τρέχει 
πάνω από τις πύλες του. Η κατηγοριοποίηση ενός στοιχείου γίνεται βάσει της φυσιολογικής 
λειτουργίας του. Πχ, ένα φράγµα είναι διαφορετική κατασκευή από έναν υδατοφράχτη και θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθεί βάσει της φυσιολογικής του λειτουργίας. 
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� 

Εικόνα 10: Κοίτη, όχθη και παραποτάµια περιοχή πληµµύρας· στη δεξιά περίπτωση η υπερχειλισµένη όχθη δε θεωρείται 

παραποτάµια περιοχή πληµµύρας.
10
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 INSPIRE Thematic Working Group Hydrography. D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines. 

2009-09-07. σ87 
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Εικόνα 11: Μικρός υδατοφράχτης (αριστερά) και υπερεκχειλιστής (δεξιά)
11

 

 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

 

[DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.2, 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.2.pdf 

 

[DS-D2.8.I.3] INSPIRE DS-D2.8.I.3 INSPIRE data specification on Geographical names – 

Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.8] INSPIRE DS-D2.8.I.8 INSPIRE data specification on Hydrography –Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.0.p

df 
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 INSPIRE Thematic Working Group Hydrography. D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines. 

2009-09-07. σ87 
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Κατάλογος Ιδιοτήτων Οµάδων Οντοτήτων 

Στους πίνακες των περιγραφικών στοιχείων που ακολουθούν δεν δόθηκαν επεξηγήσεις στα πεδία 
που δηµιουργούνται αυτόµατα από το ArcMap. 

Τα πεδία στα οποία υπάρχει αστερίσκος (*) δεν προδιαγράφονται από την οδηγία INSPIRE  

Η τιµή -2999 χρησιµοποιήθηκε στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν γνωστές τιµές για καµία 
οντότητα του θεµατικού επιπέδου. 

 

 

ABlocksNB1996 

 
ABlocks96 
Περιεχόµενα: Ενότητες γεωτεµαχίων το 1996 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

ilot_no VARCHAR(10) Κωδικός αριθµός ενότητας 

cover_id SMALLINT Κωδικός κάλυψης 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

10 ∆άσος 

11 ∆ασικό µικτό 

20 Αστικό 

21 Αστικό µικτό 

30 Βοσκότοπος 

31 Βοσκότοπος µικτό 

40 Αρώσιµα 

41 Αρώσιµο µικτό 

50 Μόνιµες καλλιέργειες 

51 Μόνιµο µικτό 

60 Ελαιοκαλλιέργειες 

61 Ελαιοκαλλιέργειες µικτό 

70 Αµπελοκαλλιέργειες 

71 Αµπελοκαλλιέργειες µικτό 

90 Άλλο 

cover_id 

91 ∆ρόµοι – Νερά 

 
Τα όρια των ενοτήτων ψηφιοποιήθηκαν από αεροφωτογραφίες κλίµακας 1:10 000 λήψης 1996. 
 
 

Administration 

 
akth 
Περιεχόµενα: Ακτογραµµή Ελλάδας – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
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Η ακτογραµµή προέρχεται από την ακτογραµµή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία 
µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87 και από την ακτογραµµή του ΟΚΧΕ και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
border_arc 
Περιεχόµενα: Σύνορα Ελλάδας µε εθνικά ύδατα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
geogr_units 
Περιεχόµενα: Γεωγραφικά ∆ιαµερίσµατα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

onomasia VARCHAR(55) Ονοµασία 

ektash VARCHAR(9) Έκταση διαµερίσµατος 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
kratos 
Περιεχόµενα: Σύνορα Ελλάδας χωρίς εθνικά ύδατα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
oria_dhmvn 
Περιεχόµενα: Όρια δήµων/κοινοτήτων – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

per_91 VARCHAR(4) Κωδικός περιφέρειας το 1991 

cod_91 VARCHAR(6) Πλήρης κωδικός1991 

nom_91 VARCHAR(2) Κωδικός νοµού 1991 

ota_91 VARCHAR(3) Κωδικός ΟΤΑ 1991 

cod_pk VARCHAR(6) Πλήρης κωδικός προ Καποδίστρια 

nom_pk VARCHAR(2) Κωδικός νοµού προ Καποδίστρια 

ota_pk VARCHAR(3) Κωδικός ΟΤΑ προ Καποδίστρια 

cod_mk VARCHAR(4) Πλήρης κωδικός µετά Καποδίστρια 

nom_mk VARCHAR(2) Κωδικός νοµού µετά Καποδίστρια 

ota_mk VARCHAR(2) Κωδικός ΟΤΑ µετά Καποδίστρια 
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u_w_ota_91 VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά το 1991 

u_w_ota_pk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά προ Καποδίστρια 

u_w_ota_mk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά µετά Καποδίστρια 

u_l_ota_91 VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες το 1991 

u_l_ota_pk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες προ 
Καποδίστρια 

u_l_ota_mk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες µετά 
Καποδίστρια 

xdimos DOUBLE Συντεταγµένη Χ κέντρου βάρους πολυγώνου 

ydimos DOUBLE Συντεταγµένη Υ κέντρου βάρους πολυγώνου 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
oria_hellas 
Περιεχόµενα: Ακτογραµµή και σύνορα Ελλάδας – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα έχουν προκύψει από τα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 
1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού 
Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 
 
periferies 
Περιεχόµενα: Περιφέρειες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

region VARCHAR(2) Κωδικός περιφέρειας 

onoma VARCHAR(55) Ονοµασία 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
prefectures 
Περιεχόµενα: Νοµοί – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

kodikos VARCHAR(8) Κωδικός νοµού 

onomasia VARCHAR(55) Ονοµασία µε κεφαλαία 

ektash VARCHAR(9) Έκταση νοµού 

onomasia_m VARCHAR(55) Ονοµασία µε πεζά 

x DOUBLE Συντεταγµένη Χ κέντρου βάρους πολυγώνου 

y DOUBLE Συντεταγµένη Υ κέντρου βάρους πολυγώνου 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
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shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 
regionsgr 
Περιεχόµενα: Επαρχίες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

kodikos VARCHAR(8) Κωδικός επαρχίας 

onomasia VARCHAR(55) Ονοµασία επαρχίας 

ektash VARCHAR(9) Έκταση επαρχίας 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:50 000. Τα 
δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι 
ενηµερωµένα. 
 
 

AdministrativeUnits 

 
NUTS1 
Περιεχόµενα: Γεωχωρικές διαιρέσεις για τη στατιστική 1ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
διοικητική µονάδα 

nutscode VARCHAR(5) Μοναδική κωδικοποίηση της µονάδας σύµφωνα µε το πλαίσιο 
εργασίας της οδηγίας 1059/2003 της Ευρωπαϊκής Βουλής και του 
Συµβουλίο της 26/5/2003 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΤΥΜΠ, δηµιουργήθηκαν επίπεδα πληροφοριών για την κάθε βαθµίδα της 
διοικητικής ιεράρχησης και στατιστικής διαίρεσης (σύµφωνα µε τη Eurostat) για την Ελλάδα και τις γειτονικές 
χώρες (Αλβανία, F.Y.R.O.M., Βουλγαρία, Τουρκία). 

Στον Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση 
διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
NUTS2 
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Περιεχόµενα: Γεωχωρικές διαιρέσεις για τη στατιστική 2ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
διοικητική µονάδα 

nutscode VARCHAR(5) Μοναδική κωδικοποίηση της µονάδας σύµφωνα µε το πλαίσιο 
εργασίας της οδηγίας 1059/2003 της Ευρωπαϊκής Βουλής και του 
Συµβουλίο της 26/5/2003 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΤΥΜΠ, δηµιουργήθηκαν επίπεδα πληροφοριών για την κάθε βαθµίδα της 
διοικητικής ιεράρχησης και στατιστικής διαίρεσης (σύµφωνα µε τη Eurostat) για την Ελλάδα και τις γειτονικές 
χώρες (Αλβανία, F.Y.R.O.M., Βουλγαρία, Τουρκία). 

Στον Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση 
διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
NUTS3 
Περιεχόµενα: Γεωχωρικές διαιρέσεις για τη στατιστική 3ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
διοικητική µονάδα 

nutscode VARCHAR(5) Μοναδική κωδικοποίηση της µονάδας σύµφωνα µε το πλαίσιο 
εργασίας της οδηγίας 1059/2003 της Ευρωπαϊκής Βουλής και του 
Συµβουλίο της 26/5/2003 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΤΥΜΠ, δηµιουργήθηκαν επίπεδα πληροφοριών για την κάθε βαθµίδα της 
διοικητικής ιεράρχησης και στατιστικής διαίρεσης (σύµφωνα µε τη Eurostat) για την Ελλάδα και τις Γειτονικές 
Χώρες (Αλβανία, F.Y.R.O.M., Βουλγαρία, Τουρκία). 

Στον Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση 
διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
FirstOrder 
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Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 1ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

yresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµασία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η 
διοικητική µονάδα 

name VARCHAR(55) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

GR Ελλάδα 

country 

TR Τουρκία 

 

Τα διοικητικά όρια της Ελλάδας προέρχονται από Ψηφιοποίηση χαρτών του Ο.Κ.Χ.Ε. κλίµακας 1:50 000, 
ενώ για τις γειτονικές χώρες προέρχονται από την ESRI σε συνδυασµό µε τους χάρτες της Eurostat. Στον 
Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών 
Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
SecondOrder 
Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 2ου επιπέδου – Πολυγωνικό  

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
η διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

name VARCHAR(55) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

yresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
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από τη βάση 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµαδία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει 
η διοικητική µονάδα 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

GR Ελλάδα 

country 

TR Τουρκία 

 

Τα διοικητικά όρια της Ελλάδας προέρχονται από Ψηφιοποίηση χαρτών του Ο.Κ.Χ.Ε. κλίµακας 1:50 000, 
ενώ για τις γειτονικές χώρες προέρχονται από την ESRI σε συνδυασµό µε τους χάρτες της Eurostat. Στον 
Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών 
Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
ThirdOrder 
Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 3ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
η διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

name VARCHAR(55) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

yresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanvesion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµαδία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει 
η διοικητική µονάδα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

country 

GR Ελλάδα 
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TR Τουρκία 

 

Τα διοικητικά όρια της Ελλάδας προέρχονται από Ψηφιοποίηση χαρτών του Ο.Κ.Χ.Ε. κλίµακας 1:50 000, 
ενώ για τις γειτονικές χώρες προέρχονται από την ESRI σε συνδυασµό µε τους χάρτες της Eurostat. Στον 
Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών 
Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
FourthOrder 
Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 4ου επιπέδου – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
η διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

yresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµαδία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει 
η διοικητική µονάδα 

namegr VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα ελληνικά 

nameen VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα αγγλικά 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

GR Ελλάδα 

country 

TR Τουρκία 

 

Τα διοικητικά όρια της Ελλάδας προέρχονται από Ψηφιοποίηση χαρτών του Ο.Κ.Χ.Ε. κλίµακας 1:50 000. 
Στον Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση 
διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50.000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
FourthOrder_1991 
Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 4ου επιπέδου (µε την κωδικοποίηση που ίσχυε µέχρι το 1991) – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
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η διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

yresidneceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµαδία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει 
η διοικητική µονάδα 

namegr VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα ελληνικά 

nameen VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα αγγλικά 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

GR Ελλάδα 

country 

TR Τουρκία 

 

Τα διοικητικά όρια της Ελλάδας προέρχονται από Ψηφιοποίηση χαρτών του Ο.Κ.Χ.Ε. κλίµακας 1:50.000. 
Στον Ελλαδικό χώρο τα όρια αυτά προσαρµόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση 
διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50.000, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87. 

 
 
FourthOrder_pk 
Περιεχόµενα: ∆ιοικητική διαίρεση 4ου επιπέδου (µε την κωδικοποίηση που ίσχυε πριν την εφαρµογή του σχεδίου 
Καποδίστριας) – Πολυγωνικό 
Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
η διοικητική µονάδα 

nationalcode VARCHAR(10) Θεµατικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στους εθνικούς 
διοικητικούς κωδικούς που ορίζονται σε κάθε χώρα 

country VARCHAR(2) ∆ιψήφιος αριθµός χώρας σύµφωνα µε το ISO 3166 

xresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Χ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

yresidenceofauthority DOUBLE Συντεταγµένη Υ του κέντρου της τοπικής διοίκησης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

nationallevel VARCHAR(10) Το επίπεδο διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει η διοικητική 
µονάδα 

nationallevelname VARCHAR(50) Ονοµαδία του επιπέδου διοικητικής ιεράρχησης στο οποίο ανήκει 
η διοικητική µονάδα 

namegr VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα ελληνικά 
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nameen VARCHAR(45) Επίσηµη εθνική ονοµασία της διοικητικής µονάδας στα αγγλικά 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της διοικητικής µονάδας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

AL Αλβανία 

BG Βουλγαρία 

MK FYROM 

GR Ελλάδα 

country 

TR Τουρκία 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. 

 
 

Charto 

 
sea_polygon 
Περιεχόµενα: Ελλάδα και γειτονικές χώρες για χαρτογραφικούς σκοπούς – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

sea_id INTEGER Ξηρά ή θάλασσα 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

0 Ξηρά sea_id 

1 Θάλασσα 

 

Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν µε την συνένωση του αρχείου ακτογραµµής της Ελλάδας µε το πολύγωνο 
ψηφιοποιηµένο κατά ένα ορθογώνιο πλαίσιο που περιβάλλει την γεωγραφική έκταση της Ελλάδας και είναι 
κλίµακας 1:50 000. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένο µε την καινούργια ακτογραµµή. 

 
 

Corine 

 
CLC2000 
Περιεχόµενα: Χρήσεις γης – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

code_00 VARCHAR(3) Κωδικός χρήσης γης 

area DOUBLE Εµβαδόν πολυγώνου 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
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Η προµήθεια των δεδοµένων έγινε από το European Environment Agency και είναι κλίµακας 1:100 000. 
http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download 
 
 

Dianomi100k_GMS 

 
tile100k_GMS 
Περιεχόµενα: ∆ιανοµή ΓΥΣ 1:100 000 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

id_100 SMALLINT Κωδικός πινακίδας 

name VARCHAR(40) Ονοµασία πινακίδας διανοµής 

name__lat VARCHAR(40) Ονοµασία πινακίδας διανοµής µε λατινικούς χαρακτήρες 

classified SMALLINT ∆ιαβάθµιση πινακίδας 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

0 Η πινακίδα δεν είναι διαβαθµισµένη classified 

1 Η πινακίδα είναι διαβαθµισµένη 

 

Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του έργου της ΕΤΥΜΠ (1997-2005). Τα 
πολύγωνα προέκυψαν από εισαγωγή των συντεταγµένων των άκρων των Φ.Χ. της ΓΥΣ κλίµακας 1:100 000. 

 
 

Dianomi50k_GMS 

 
tile50k_GMS 
Περιεχόµενα: ∆ιανοµή ΓΥΣ 1:50 000 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου 

perimeter DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου 

diabathmis DOUBLE ∆ιαβάθµιση πινακίδας 

titleg VARCHAR(25) Ονοµασία πινακίδας διανοµής 

titlee VARCHAR(25) Ονοµασία πινακίδας διανοµής µε λατινικούς χαρακτήρες 

code INTEGER Κωδικός πινακίδας 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

0 Η πινακίδα δεν είναι διαβαθµισµένη diabathmis 

1 Η πινακίδα είναι διαβαθµισµένη 
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Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του έργου της ΕΤΥΜΠ (1997-2005). Τα 
πολύγωνα προέκυψαν από εισαγωγή των συντεταγµένων των άκρων των Φ.Χ. της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000. 

 
 

Dianomi5k_GMS 

 
tile5k_GMS 
Περιεχόµενα: ∆ιανοµή ΓΥΣ 1:5 000 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου 

perimeter DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου 

name VARCHAR(10) Ονοµασία πινακίδας 

tile5kgys VARCHAR(6) Ονοµασία πινακίδας 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προέρχονται από τη διανοµή πινακίδων της ΓΥΣ κλίµακας 1:5 000. 

 
 

Elevation_50 

 
contourla 
Περιεχόµενα: Συµπληρωµατικές ισοϋψείς καµπύλες για τις περιοχές κλίσης µικρότερης του 5% – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

hqc SMALLINT Κατηγορία ακρίβειας 

zv2 INTEGER Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

F_CODE CA010 Ισοϋψής καµπύλη 

HQC 2 ∆ευτερεύουσα ισοϋψής εξακριβωµένης ακρίβειας 

ZV2 29999 Άγνωστο 

 -400 µέχρι 11999 Υψόµετρο καµπύλης 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1999. 

 
 
contourlm 
Περιεχόµενα: Ισοϋψείς καµπύλες ανά 100 µέτρα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 
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f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

hqc SMALLINT Κατηγορία ακρίβειας 

zv2 INTEGER Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

F_CODE CA010 Ισοϋψής καµπύλη 

HQC 1 Κύρια ισοϋψής εξακριβωµένης ακρίβειας 

 7 Κύρια ισοϋψής Αµφίβολης ακρίβειας 

ZV2 29999 Άγνωστο 

 -400 µέχρι 11999 Υψόµετρο καµπύλης 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1999. 

 
 
elevp 
Περιεχόµενα: Υψοµετρικά σηµεία και τριγωνοµετρικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του 
υψοµετρικού µοντέλου εδάφους. – Σηµειακό 
Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

acc SMALLINT Κατηγορία Ακρίβειας 

ela SMALLINT Ακρίβεια Υψοµέτρου 

mcc SMALLINT Θέση Σηµείου 

zv2 INTEGER Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

ACC 0 Άγνωστη 

 1 Ακριβής 

 2 Κατά προσέγγιση 

ELA 0 Άγνωστη 

 1 Ακριβής 

 2 Κατά προσέγγιση 

MCC 0 Άγνωστη 

 30 Στην επιφάνεια της γης 

 103 Χιόνι - Πάγος 

ZV2 29999 Άγνωστο 

 -400 µέχρι 11999 Υψόµετρο σηµείου 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971 και 
συµπληρώθηκε από τα αντίστοιχα έγχρωµα φύλλα της ίδιας έκδοσης. Η ψηφιοποίηση έγινε το 1999. 

 
 
elevzones 
Περιεχόµενα: Υψοµετρικές ζώνες ανά 100 µέτρα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

zv2 INTEGER Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 
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shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

ZV2 29999 Άγνωστο 

 -400 µέχρι 11999 Υψόµετρο σηµείου 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από το ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε µέγεθος εικονοστοιχείου 25 µέτρα. 

 
 
sinkpo 
Περιεχόµενα: Συµπληρωµατικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για την βελτίωση των υδρολογικών χαρακτηριστικών 
του ψηφιακού µοντέλου εδάφους – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

zv2 INTEGER Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

ZV2 29999 Άγνωστο 

 -400 µέχρι 11999 Υψόµετρο σηµείου 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από το ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε µέγεθος εικονοστοιχείου 25 µέτρα. 

 
 

Elevation_250 

 
land_ranges 
Περιεχόµενα: Ισοϋψείς σε πολυγωνική µορφή – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

low_spot INTEGER Κατώτερο σηµείο 

top_spot INTEGER Ανώτερο σηµείο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε µέγεθος εικονοστοιχείου 100 µέτρα. 
 
 

Grids 

 
gridxy87_arc 
Περιεχόµενα: ∆ιανοµή ΕΓΣΑ87 1:50 000 ανά µία µοίρα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

value VARCHAR(20) Το γεωµετρικό πλάτος εάν η γραµµή είναι οριζόντια και το γεωγραφικό 
µήκος αν η γραµµή είναι κατακόρυφη, στο ΕΓΣΑ’87 
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shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν σε περιβάλλον ArcGIS για χαρτογραφικούς σκοπούς και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
 
tile5kegsa 
Περιεχόµενα: ∆ιανοµή 4x5 χλµ ΕΓΣΑ’87 1:5 000 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

x_coord DOUBLE Για τις περιοχές ξηράς είναι η συντεταγµένη Χ του κέντρου της 
πινακίδας, ενώ για τις περιοχές θάλασσας είναι µία σταθερή τιµή χωρίς 
σηµασία 

y_coord DOUBLE Για τις περιοχές ξηράς είναι η συντεταγµένη Υ του κέντρου της 
πινακίδας, ενώ για τις περιοχές θάλασσας είναι µία σταθερή τιµή χωρίς 
σηµασία 

tile VARCHAR(15) Ο κωδικός της διανοµής 

land VARCHAR(1) Εάν πρόκειται για ξηρά ή θάλασσα 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

Land 1 Ξηρά 

 
Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν σε περιβάλλον ArcGIS για χαρτογραφικούς σκοπούς και είναι κλίµακας 1:5 000. 
 
 

Hydro_250 

 
lakes 
Περιεχόµενα: Λίµνες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τον Οργανισµό Κτηµατογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και 
είναι κλίµακας 1: 250 000. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. 
Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 

 
 
lakes_polygon 
Περιεχόµενα: Λίµνες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

code SMALLINT Είδος λίµνης 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 
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Code 21 Λιµνοθάλασσα 

 45 Λίµνη 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από τον Οργανισµό Κτηµατογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και 
είναι κλίµακας 1: 1 000 000. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς 
λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 
 
 
rivers 
Περιεχόµενα: Λεπτοµερή ποτάµια για κλίµακα 1:250 000 – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από τον Οργανισµό Κτηµατογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και 
είναι κλίµακας 1: 250 000. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. 
Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 
 
 
StationsPoi 
Περιεχόµενα: Μετεωρολογικοί σταθµοί – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

aawdistrict DOUBLE Αριθµός υδατικού διαµερίσµατος 

stationcode DOUBLE Κωδικός σταθµού 

stationname VARCHAR(255) Όνοµα σταθµού 

category VARCHAR(10) Κατηγορία σταθµού 

service VARCHAR(255) Υπηρεσία συντήρησης 

startdate DATETIME Ηµεροµηνία έναρξης χρήσης σταθµού 

finishdate DATETIME Ηµεροµηνία λήξης χρήσης σταθµού 

xegsa DOUBLE Συντεταγµένη Χ σε ΕΓΣΑ 

yegsa DOUBLE Συντεταγµένη Υ σε ΕΓΣΑ 

elevation DOUBLE Υψόµετρο σταθµού 

wdistrict VARCHAR(255) Υδατικό διαµέρισµα στο οποίο βρίστεται ο σταθµός 

fid_prefectures INTEGER FID νοµού 

kodikos VARCHAR(8) Κωδικός νοµού 

onomasia VARCHAR(55) Ονοµασία νοµού στα ελληνικά 

ektash VARCHAR(9) Έκταση νοµού 

onomasia_m VARCHAR(55) Ονοµασία νοµού µε λατινικούς χαρακτήρες 

x DOUBLE Συντεταγµένη Χ του σηµείου 

y DOUBLE Συντεταγµένη Υ του σηµείου 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από τη διεύθυνση χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και είναι κλίµακας 1: 250 000. 
 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

category Rain Υδροµετεωρολογικός 

 Stath Σταθµηµετρικός 

 
 
watrcrsl1m_arc 
Περιεχόµενα: Κύρια ποτάµια για κλίµακα 1:250 000 – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

name VARCHAR(40) Ονοµασία ποταµού 
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shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από τον Οργανισµό Κτηµατογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και 
είναι κλίµακας 1: 1 000 000. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς 
λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 
 
 

HydroGeology 

 
faults 
Περιεχόµενα: Τεκτονικές γραµµές Ελλάδας – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

type VARCHAR(2) ∆ε χρησιµοποιείται στην παρούσα εφαρµογή 

dtype VARCHAR(1) ∆ε χρησιµοποιείται στην παρούσα εφαρµογή 

marine VARCHAR(1) ∆ε χρησιµοποιείται στην παρούσα εφαρµογή 

symbol INTEGER Χαρακτηρισµός 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

symbol 1 Όριο υδρολογικών σχηµατισµών 

 50 Ρήγµατα ορατά 

 51 Επωθήσεις - Εφιππεύσεις 

 52 Ρήγµατα πιθανά 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 
geology 
Περιεχόµενα: Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

Igme_Code VARCHAR(80) Κωδικός γεωλογικού σχηµατισµού 

Lithology VARCHAR(100) Λιθολογική περιγραφή γεωλογικού σχηµατισµού 

Geo_Age VARCHAR(100) Ηλικία γεωλογικού σχηµατισµού 

Fyllo_Igme VARCHAR(100) Φύλλο ΙΓΜΕ 

Geo_Zone VARCHAR(150) Γεωτεκτονική ζώνη 

Area_Name VARCHAR(30) Ονοµασια περιοχής στα Ελληνικά 

Area_NameEN VARCHAR(30) Ονοµασία περιοχής στα Αγγλικά 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Συσχέτιση του πεδίου µε τον κωδικό του γεωλογικού σχηµατισµού του φύλλου ΙΓΜΕ (Field: Igme_Code)  µε το 
πεδίο της λιθολογικής περιγραφής του σχηµατισµού (Field: Lithology). 

 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή Igme_Code Lithology 
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Igme_Code Κωδικός γεωλογικού 
σχηµατισµού από 
φύλλο ΙΓΜΕ 

Al, alc, als, dl, be, c, c1, c2, 
cd, el, HJK, Hc, Hc_s, H.cd, 
H.lg, H.sl 

Τεταρτογενή ιζήµατα – 
αλλούβια – σύγχρονες 
προσχώσεις. 

  Al sc, al.sc1, alsc.2, cs, sc2, 
al1, al2, alc1, alsc, cs1, dlbc, 
dlc1, dlc2, dl1, dlic, dl-sc 

Πλευρικά κορήµατα – 
κώνοι κορηµάτων 

  M, M.lk1, M.lk2, Mimk, N, 
Ng.lk 

Νεογενές – λιµναίες 
αποθέσεις 

  Es.c1, Es.c2, fc, fo.c, M1-zm, 
M1-3c, M1-2m, Fp-c, Kro-cc, 
M1.c, Nc, Ngc1, Ngc2 

Κροκαλοπαγή 

  3Fims, 1-3Fimi, 3Fis2, 3Fi-
s2, 4Fim1, 4Fim4, e.k, Es.st, 
Lp.c, M-pli  

Μάργες - ψαµµίτες -άργιλοι 

  f.st, Fo.st, F.st, Ji-m.sh, Kis, 
Mi.c2, M1.st2, st 

Ψαµµίτες 

  Em, Fo-m, Lp, M.m.k., 
M1.m1, Mim, Mi.k, Ms.m, ne, 
Ng, Ng.m 

Μάργες 

  Mbc, Mc, MG, Mm, M.mk, 
Mtb, Mm, M.m1, Ol.e, Ost. 

Μόλασσα 

  B, b1, b2, b3, b3-2, Cr-Ni, 
Fe, fn, fn1 

Βωξιτικά κοιτάσµατα - 
σιδηροµεταλλεύµατα 

  Fw, fl, fo, fo.c, fpl, fs, fsg, 1-
3fis, 1-4fi, ftc, 2fim2, 3fis3, 
3fi, fs-g, ft.st, fi, f, F.o, fg, Ft, 
Fi, Fi.st, Fia, Fib 

Φλύσχης 

Όνοµα Πεδίου Περιγραφή Igme_Code Lithology 

  Jmk, ks, ks-k, TJ, Ts-Jikh, Ti, 
Jsk, k-Em.k, ki-mr, ki-7.fl, 
Cm-P.mr, D, e, ek, eMk, e-
ok, Fok, kis, RJ-k, Tm-Jpk2, 
J, Jk, Ks-k, Ji-m, Ji-mk, Ji-
mkd, Jk, Ts-Jik, Ji-sch, J-K-
Em.k.i, J-kil, K, kh, K.8.k, Tk 

Ασβεστόλιθοι 

  Td, Tk, T5D, T5-J3k, 
J-ki, Jki 

Ασβεστόλιθοι – ∆ολοµίτες 
– Ραδιολαρίτες 

  Jmr, mr, mr-sp, Pzn-Tim.mr, 
T-J.mr, Tm-s.mr 

Μάρµαρα 

  Ji-Mo, o, oc, obr, 
RJ-sh, S 

Οφιόλιθοι – περιδοτίτες, 
σερπεντινίτες 

  G, TG Γύψος - εβαπορίτες 

  Cm-P.sh, f.sh, Fgs, Jch, Jki, 
Jsh, Jm.sh, J.h, J.sch, J.sh, 
Ji-sk, Ji-s.ch, J-kish, T-J.sch, 
Kr.o-sh, Pzn-Timg, Pzn-
Ts.sch, sch.mi 

Σχιστόλιθοι - κερατόλιθοι 

  Ab, ab.pr, ab.sch, ab-pr, ab- Μεταµορφωµένα – 
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sch, b.sch, bs, Fgs, sch, gn. εκρηξιγενή πετρώµατα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από τα διαχειριστικά εργαλεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
 
hydroformations 
Περιεχόµενα: Υδρογεωλογικοί σχηµατισµοί – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

code VARCHAR(5) Κωδικός σχηµατισµού 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

code A Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 A1 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Φλύσχης 
 A2 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Μεταµορφωµένα πετρώµατα 

 A3 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Πλουτώνια και ηφαιστειακά 
πετρώµατα. 

 C ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Ασβεστόλιθοι και µάρµαρα 
εκτεταµένης ανάπτυξης, µέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας 

 C1 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Αβεστόλιθοι και µάρµαρα 
περιορισµένης ανάπτυξης, κυµαινόµενης υδροπερατότητας. 

 C1’ ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Τριαδικά ασβεστολιθικά 
λατυποπαγή της Ιονίου ζώνης, µικρής έως µέτριας 
υδροπερατότητας 

 I ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 I1 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Κοκκώδεις προσχωµατικές 
αποθέσεις κυµαινόµενης υδροπερατότητας 

 I2 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Κοκκώδεις µη προσχωµατικές 
αποθέσεις µέτριας έως πολύ µικρής υδροπερατότητας 

 I3 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Κοκκώδεις µολασσικές αποθέσεις 
σχετικά µικρής υδροπερατότητας 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 
hygeo_code 
Περιεχόµενα: Κωδικοί υδρογεωλογικών σχηµατισµών – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID εγγραφών 

Id DOUBLE ID εγγραφών 

code VARCHAR(4) Κωδικός σχηµατισµού 

symbol SMALLINT  

category VARCHAR(25) Κατηγορία σχηµατισµού 

title VARCHAR(254) Τίτλος σχηµατισµού 

text VARCHAR(15)  

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

code A Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 A1 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Φλύσχης 

 A2 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Μεταµορφωµένα πετρώµατα 

 A3 Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Πλουτώνια και ηφαιστειακά 
πετρώµατα. 

 C ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Ασβεστόλιθοι και µάρµαρα 
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εκτεταµένης ανάπτυξης, µέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας 

 C1 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Αβεστόλιθοι και µάρµαρα 
περιορισµένης ανάπτυξης, κυµαινόµενης υδροπερατότητας. 

 C1’ ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Τριαδικά ασβεστολιθικά 
λατυποπαγή της Ιονίου ζώνης, µικρής έως µέτριας 
υδροπερατότητας 

 I ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 I1 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Κοκκώδεις προσχωµατικές 
αποθέσεις κυµαινόµενης υδροπερατότητας 

 I2 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Κοκκώδεις µη προσχωµατικές 
αποθέσεις µέτριας έως πολύ µικρής υδροπερατότητας 

 I3 ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Κοκκώδεις µολασσικές αποθέσεις 
σχετικά µικρής υδροπερατότητας 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 
springs 
Περιεχόµενα: Πηγές – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

code SMALLINT Κωδικοποίηση πηγής 

codename VARCHAR(5) Υδατικό διαµέρισµα / Κωδικός πηγής 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 
springs_code 
Περιεχόµενα: Κωδικοποίηση πηγών – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

code SMALLINT Κωδικοποίηση πηγής 

legend VARCHAR(30) Υπόµνηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

legend 1 Χερσαία πηγή 

 2 Παραθαλάσσια Πηγή 

 3 Παραθαλάσσια Πηγή 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 
springs_codename 
Περιεχόµενα: Κωδικοποίηση πηγών – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

id DOUBLE Αναγνωριστικό πηγής 

codename VARCHAR(10) Υδατικό διαµέρισµα / Κωδικός πηγής 

name VARCHAR(35) Ονοµασία πηγής 

place VARCHAR(40) ∆ήµος/κοινότητα που βρίσκεται η πηγή 

quantity VARCHAR(15) Παροχή πηγής (κ.µ. / ώρα) 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
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thermo 
Περιεχόµενα: Θερµές πηγές – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1:50 000. 
 
 

HydroPhysicalWaters 

 
aquedctl 
Περιεχόµενα: Υδραγωγεία – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

loc* SMALLINT Κατηγορία θέσης 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalname VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

condition VARCHAR(20) Η κατάσταση του υδραγωγείου όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη 
χρήση του 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει το 
υδραγωγείο 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του υδραγωγείου 

levelofdetail VARCHAR(10) Λεπτοµέρεια απεικόνισης  

type VARCHAR(10) Τύπος τεχνητής διάβασης 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

LOC 8 Επίγειο 

 4 Υπόγειο 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
coasta 
Περιεχόµενα: Ηπειρωτική και νησιώτικη περιοχή – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

namegr VARCHAR(50) Ονοµατολογία 

nameen VARCHAR(50) Ονοµατολογία Ελληνική 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 



 

Κ/Ξ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

www.hydroscope.gr 
Σελίδα 59/88 

 

αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
ηπειρωτική και η νησιωτική περιοχή 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του πολυγώνου 

leastdetailedviewing
resolution 

VARCHAR(15) Κλίµακα πάνω από την οποία το όνοµα του πολυγώνου θα πρέπει 
να σταµατήσει να εµφανίζεται 

mostdetailedviewing
resolution 

VARCHAR(15) Κλίµακα κάτω από την οποία το όνοµα του πολυγώνου θα πρέπει να 
σταµατήσει να εµφανίζεται 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του είδους του πολυγώνου 

relatedspatialobject VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ίδιας χωρικής οντότητας που 
πιθανόν να εµφανίζεται σε άλλες οµάδες της οδηγίας INSPIRE 

type VARCHAR(20) Χαρακτηρισµός του είδους του πολυγώνου 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς 
λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 

 
 
coastl 
Περιεχόµενα: Ακτογραµµή – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlispanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
ακτογραµµή 

inspireid VARCHAR(10) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ακτογραµµής 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

waterlevelcategory VARCHAR(30) Το επίπεδο αναφοράς των υψοµέτρων 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς 
λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 

 
 
daml 
Περιεχόµενα: Φράγµατα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος 
∆εδοµένων 

Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

mcc* SMALLINT Υλικό Κατασκευής 

tuc* SMALLINT Κατηγορία χρήσης µεταφορικού µέσου 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

condition VARCHAR(20) Η κατάσταση του φράγµατος όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη 
χρήση του 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
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τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει το 
φράγµα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του φράγµατος 

levelofdetail VARCHAR(10) Λεπτοµέρεια απεικόνισης 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

geographicalnemegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

MCC 0 Άγνωστο 

 21 Τσιµέντο 

 30 Χωµάτινο 

 62 Τούβλα ή πέτρες 

 999 Άλλο υλικό 

TUC 0 Άγνωστη 

 1 Οδικός και σιδηροδροµικός άξονας 

 3 Οδικός άξονας 

 4 Σιδηροδροµικός άξονας 

 35 ∆εν χρησιµοποιείται για µεταφορά 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
dangera 
Περιεχόµενα: Λιµνοθάλασσες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
λιµνοθάλασσα 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της λιµνοθάλασσσας 

levelofdetail VARCHAR(10) Λεπτοµέρεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του είδους επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινοµενα 

elevation DOUBLE Υψόµετρο 

meandepth DOUBLE Μέση βάθος 

surfacearea DOUBLE Εµβαδό επιφάνειας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 
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Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

tidal 1 Υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
inunda 
Περιεχόµενα: Παραποτάµιες περιοχές πληµµύρας – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
η παραποτάµια περιοχή πληµµύρας 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της παραποτάµιας περιοχή 
πληµµύρας 

inundationreturnperiod SMALLINT Μέση περίοδος (σε έτη) εµφάνισης φαινότενου πληµµύρας 

inundationtype VARCHAR(10) Ο τύπος εδάφους που υπόκειται σε πληµµύρα βάσει της αιτίιας 
της πληµµύρας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
lakeresa 
Περιεχόµενα: Λίµνες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

cntryname* VARCHAR(50) Χώρα στην οποία βρίσκεταιι η λίµνη 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
λίµνη 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της λίµνης 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του είδους του επιφανειακού ύδατος 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας ροής των υδάτων 
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tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινοµενα 

elevation DOUBLE Υψόµετρο 

meandepth DOUBLE Μέσο βάθος 

surfacearea DOUBLE Εµβαδό επιφάνειας 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

tidal 1 Υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε 
δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ 
κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Fyrom, 
Βουλγαρία, Τουρκία) προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 
µέτρα. Η ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
lndfrm1a 
Περιεχόµενα: Αλυκές – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalname VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
αλυκή 

inspireid VARCHAR(50) Μονάδικος εξωτερικός κωδικός της αλυκής 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης  

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινοµενα 

elevation DOUBLE Υψόµετρο 

meandepth DOUBLE Μέσο βάθος 

surfacearea DOUBLE Εµβαδό επιφάνειας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

tidal 1 Υπάρχει 
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Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
seastrtl 
Περιεχόµενα: Τεχνητή ακτή (κατασκευές) – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalname VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

condition VARCHAR(20) Η κατάσταση της κατασκευής όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη 
χρήση της 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
κατασκευή 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της κατασκευής 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
swampa 
Περιεχόµενα: Έλη – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalname VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει το 
έλος 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του έλους  

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας της ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινόµενα 

elevation DOUBLE Υψόµετρο 

meandepth DOUBLE Μέσο βάθος 

surfacearea DOUBLE Εµβαδόν επιφάνειας 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 
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Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

tidal 1 Υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
wellsprp 
Περιεχόµενα: Πηγές – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνησης  

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
πηγή 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της πηγής 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
wtrcrsa 
Περιεχόµενα: Κοίτες ποταµών – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
ευρεία κοίτη του ποταµού 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ευρείας κοίτης του ποταµού 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας της ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινόµενα 

delineationknown SMALLINT Επίγνωση οριοθέτησης 
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length DOUBLE Μήκος 

level VARCHAR(25) Σχετική κάθετη θέση 

streamorder VARCHAR(10) Βαθµός διακλάδωσης 

width VARCHAR(15) Πλάτος 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

delineationknown 1 Υπάρχει 

tidal 1 Υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
wtrcrsl_c 
Περιεχόµενα: Κανάλια – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
το κανάλι 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του καναλιού 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

peristence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας της ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινόµενα 

condition VARCHAR(20) Η κατάσταση του καναλιού όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη 
χρήση του 

delineationknown SMALLINT Επίγνωση οριοθέτησης 

length DOUBLE Μήκος 

streamorder VARCHAR(10) Βαθµός διακλάδωσης 

width VARCHAR(15) Πλάτος 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

level VARCHAR(20) Σχετική κάθετη θέση 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

delineationknown 1 Υπάρχει 

tidal 1 Υπάρχει 
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Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
wtrcrsl_r 
Περιεχόµενα: Ποτάµια – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

cntryname* VARCHAR(50) Χώρα όπου βρίσκεται το τµήµα του ποταµού 

geographicalnamegr VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα ελληνικά 

geographicalnameen VARCHAR(50) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 
του αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο στα αγγλικά 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει 
το ποτάµι 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του ποταµού 

levelofdetail VARCHAR(10) Ακρίβεια απεικόνισης 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του επιφανειακού ύδατος 

origin VARCHAR(10) Προέλευση (φυσική – τεχνητή) 

persistence VARCHAR(15) Βαθµός µονιµότητας της ροής των υδάτων 

tidal SMALLINT Επιρροή από παλιρροιακά φαινόµενα 

delineationknown SMALLINT Επίγνωση οριοθέτησης 

length DOUBLE Μήκος 

streamorder VARCHAR(10) Βαθµός διακλάδωσης
1
 

width VARCHAR(15) Πλάτος 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

level VARCHAR(25) Σχετική κάθετη θέση 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

delineationknown 1 Υπάρχει 

tidal 1 Υπάρχει 

 
1. Η κωδικοποίηση έγινε κατά Strahler. 
 

Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε 
δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ 
κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, FYROM, 
Βουλγαρία, Τουρκία) προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 
µέτρα. Η ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. Προσοχή, δεν είναι ενηµερωµένα µε την καινούρια ακτογραµµή. 

 
 
wtrshda 
Περιεχόµενα: Λεκάνες αποστραγγίσεως – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 
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area DOUBLE Επιφάνεια της λεκάνης 

subbasin VARCHAR(3) Κωδικός υπολεκάνης 

cntryname VARCHAR(50) Χώρα στην οποία βρίσκεται η λεκάνη 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

geographicalname VARCHAR(40) Γεωγραφική ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του 
αντικειµένου στον πραγµατικό κόσµο 

hydroid VARCHAR(10) Εθνικός υδρολογικός κωδικός αντικειµένου 

basinorder VARCHAR(5) Αριθµός (ή κωδικός) που εκφράζει το βαθµό διακλάδωσης σε ένα 
σύστηµα λεκάνων αποστραγγίσεως 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτει η 
λεκάνη 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της λεκάνης αποστραγγίσεως 

origin VARCHAR(10) Προέλευση λεκάνης αποστραγγίσεως 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 

Για τον Ελλαδικό χώρο τα αρχικά δεδοµένα δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης του έργου της 
ΕΤΥΜΠ (1997-2005) µέσω ψηφιοποίησης χαρτών ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000. Τα δεδοµένα αυτά προσαρµόστηκαν 
στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50 000, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραµµή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού, η οποία 
µετασχηµατίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87.Στις γειτονικές χώρες τα δεδοµένα προέκυψαν από από την 
επεξεργασία ψηφιακού µοντέλου εδάφους ASTER µε µέγεθος εικονοστοιχείου 30 µέτρα. 

 
 

Natura2000 

 
natura 
Περιεχόµενα: Όρια περιοχών Natura 2000 – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID_1 COUNTER FID πολυγώνων 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

code VARCHAR(50) Κωδικός περιοχής Natura 

hectares DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου σε εκτάρια 

sitetype VARCHAR(6) Κατηγορία 

Shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

code SPA Ζώνη ειδική προστασίας για την ορνιθοπανίδα 

 SCI Ζώνη κοινοτικής σηµασίας 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:100 000 για το 
χερσαίο κοµµάτι και 1:50 000 για το θαλάσσιο. 
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Pop50 

 
builtupa 
Περιεχόµενα: Κύριοι οικισµοί – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

exs SMALLINT Κατάσταση ύπαρξης 

nam VARCHAR(50) Ονοµατολογία 

use SMALLINT Χρήση 

order_ VARCHAR(2) Τάξη οικισµού 

wdist VARCHAR(2) Πρωτεύουσα του υδατικού 

cod91 VARCHAR(8) Κωδικός οικισµοί ΕΣΥΕ 91 

municipality VARCHAR(8) Κωδικός δήµου ή κοινότητας ΕΣΥΕ 91 

onomasia VARCHAR(55) Ονοµατολογία στα ελληνικά 

real_pop DOUBLE Πληθυσµός 

ektash VARCHAR(9) Έκταση 

ektash_xor VARCHAR(9) Έκταση χωρίς εσωτερικά ύδατα 

ycometro VARCHAR(5) Υψόµετρο 

problhmati VARCHAR(1) Προβληµατικότητα 

morfologia VARCHAR(1) Μορφολογία 

astikothta VARCHAR(1) Αστικότητα 

pol_sygkro VARCHAR(2) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 

biom_kentr VARCHAR(2) Βιοµηχανικό κέντρο 

yphr_per_a VARCHAR(2) Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης 

onomasia_m VARCHAR(55) Ονοµασία γεωγραφικού κώδικα (µε µικρά) 

tax_code VARCHAR(5) Ταχυδροµικός κώδικας 

prefecture VARCHAR(2) Κωδικός νοµού 

province VARCHAR(3) Κωδικός επαρχίας 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

F_CODE AL020 Κατοικηµένη περιοχή 

EXS 0  Άγνωστη 

 7 Καταστραµµένη 

 62 Μερικά καταστραµµένη 

 999 Άλλο 

USE 0 Άγνωστη 

 26 > 500 000 κατοίκους 

 30 100 000 – 500 000 κατοίκους 

 31 25 000 – 100 000 κατοίκους 

 111 5 000 – 25 0000 κατοίκους 

ORDER 01 Τάξη οικισµού 

WDIST 01 Πρωτεύουσα του υδατικού 

PROBLHMATI 4, 5 Προβληµατικές περιοχές 

 3 Ορεινές περιοχές 

 0 Λοιπές περιοχές 

MORFOLOGIA 1 Πεδινές περιοχές 

 2 Ηµιορεινές περιοχές 

 3 Ορεινές περιοχές 

ASTIKOTHTA 1 Αστικός πληθυσµός 

 2 Ηµιαστικός πληθυσµός 

 3 Αγροτικός πληθυσµός 
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Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε 
δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ 
κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Fyrom, 
Βουλγαρία, Τουρκία) προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 
µέτρα. Η ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 

Pop250 

 
towns 
Περιεχόµενα: Οικισµοί – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

oikism_91 VARCHAR(8) Κωδικός οικισµού το 1991 

per_91 VARCHAR(4) Κωδικός περιφέρειας το 1991 

cod_91 VARCHAR(6) Πλήρης κωδικός1991 

nom_91 VARCHAR(2) Κωδικός νοµού 1991 

epa_91 VARCHAR(1) Κωδικός επαρχίας 1991 

ota_91 VARCHAR(3) Κωδικός ΟΤΑ 1991 

cod_pk VARCHAR(6) Πλήρης κωδικός προ Καποδίστρια 

nom_pk VARCHAR(2) Κωδικός νοµού προ Καποδίστρια 

epa_pk VARCHAR(1) Κωδικός επαρχίας προ Καποδίστρια 

ota_pk VARCHAR(3) Κωδικός ΟΤΑ προ Καποδίστρια 

cod_mk VARCHAR(4) Πλήρης κωδικός µετά Καποδίστρια 

nom_mk VARCHAR(2) Κωδικός νοµού µετά Καποδίστρια 

ota_mk VARCHAR(2) Κωδικός ΟΤΑ µετά Καποδίστρια 

u_e_ota_91 VARCHAR(45) Ονοµασία ΟΤΑ το 1991 (ελληνικά, ΕΛΟΤ98) 

u_e_ota_pk VARCHAR(45) Ονοµασία ΟΤΑ προ Καποδίστρια (ελληνικά, ΕΛΟΤ98) 

u_e_ota_mk VARCHAR(45) Ονοµασία ΟΤΑ µετά Καποδίστρια (ελληνικά, ΕΛΟΤ98) 

u_e_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, ΕΛΟΤ98, κεφαλαία µε άρθρο) 

l_e_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, ΕΛΟΤ98, πεζά µε άρθρο) 

l_e_nam_91 VARCHAR(40) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, ΕΛΟΤ98, πεζά χωρίς άρθρο) 

l_e_nam_mk VARCHAR(40) Ονοµασία οικισµού µετά Καποδίστρια (ελληνικά, ΕΛΟΤ98, πεζά 
χωρίς άρθρο) 

u_w_ota_91 VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά το 1991 

u_w_ota_pk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά προ Καποδίστρια 

u_w_ota_mk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας στα ελληνικά µετά Καποδίστρια 

u_w_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, Win95, κεφαλαία µε άρθρο) 

l_w_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, Win95, πεζά µε άρθρο) 

l_w_nam_91 VARCHAR(40) Ονοµασία οικισµού το 1991 (ελληνικά, Win95, πεζά χωρίς άρθρο) 

u_l_ota_91 VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες το 1991 

u_l_ota_pk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες προ 
Καποδίστρια 

u_l_ota_mk VARCHAR(45) Ονοµασία δήµου/κοινότητας µε λατινικούς χαρακτήρες µετά 
Καποδίστρια 

u_l_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (λατινικά, κεφαλαία µε άρθρο) 

l_l_oik_91 VARCHAR(45) Ονοµασία οικισµού το 1991 (λατινικά, πεζά µε άρθρο) 

l_l_nam_91 VARCHAR(40) Ονοµασία οικισµού το 1991 (λατινικά, πεζά χωρίς άρθρο) 

l_l_nam_mk VARCHAR(40) Ονοµασία οικισµού µετά Καποδίστρια (λατινικά, πεζά χωρίς άρθρο) 

type_91 SMALLINT Κατηγορία οικισµού 

type_pk SMALLINT Κατηγορία οικισµού 

type_mk SMALLINT Κατηγορία οικισµού 

fx_code VARCHAR(3) Ο κωδικός του φύλου χάρτη 1:50 000 της ΓΥΣ στο οποίο ανήκει η 
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έδρα-σηµείο 

dxf_layer VARCHAR(14) Υπόσταση έδρας-σηµείου 
capitalnom SMALLINT Πρωτεύουσα νοµού 

nomos VARCHAR(50) Νοµός 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

TYPE_91 0 ∆εν είναι έδρα ΟΤΑ 

 1 Είναι έδρα ΟΤΑ 

TYPE_PK 0 ∆εν είναι έδρα ΟΤΑ 

 1 Είναι έδρα ΟΤΑ 

TYPE_MK 0 ∆εν είναι έδρα ΟΤΑ 

 1 Είναι έδρα ΟΤΑ 

DXF_LAYER E91_EPK_EMK 1991, ΠΡΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ, ΜΕΤΑ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 E91_EPK_XMK 1991, ΠΡΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 E91_XPK_EMK 1991, ΜΕΤΑ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 E91_XPK_XMK 1991 

 X91_EPK_EMK ΠΡΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ, ΜΕΤΑ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 X91_EPK_XMK ΠΡΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος και είναι κλίµακας 1:250 000. 

 
 

RailTransportNetworks 

 
Railwaylinksequence 
Περιεχόµενα: Σιδηροδροµικοί άξονες – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

fco SMALLINT ∆ιαµόρφωση χαρακτηριστικού 

rrc SMALLINT Κατηφορία σιδηρόδροµου 

rsa SMALLINT Χαρακτηριστικό διαχωριστικού 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του σιδηρόδροµου 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

validfrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να υπάρχει 

validto DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία σταµάτησε να υπάρχει 

link VARCHAR(5) Συµφωνία ή όχι της φοράς ψηφιοποίησης µε την πραγµατική 
κατεύθυνση του τµήµατος 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

FCO -32767 ∆εν έχει τιµή 

 0 Άγνωστη 

 2 Πολλαπλή 

 3 Απλή 

 11 ∆ιπλή 

 12 Σε αντιπαράθεση 

RRC -32767 ∆εν έχει τιµή 

 0 Άγνωστη 
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 16 Κύρια γραµµή 

RSA -32767 ∆εν έχει τιµή 

 0 Άγνωστη 

 3 Προσπελάσιµη 

link + Κατά τη φορά ψηφιοποίησης (χρησιµοποιήθηκε και για τα 
τµήµατα διπλής κατεύθυνσης) 

 - Αντίθετη µε τη φορά ψηφιοποίησης 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. 

 
 
conditionoffacility_rail 
Περιεχόµενα: Κατάσταση της κατασκευής – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID εγγραφών 

currentstatus VARCHAR(20) Κατασταση των σιδητροχιών όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη 
χρήση 

networkref VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα σιδηροδροµικών αξόνων  

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτετερικός κωδικός της ιδιότητας 

validfrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία το τµήµα άρχισε να υπάρχει 

validto DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία το τµήµα σταµάτησε να υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ. 

 
 
railwaygauge 
Περιεχόµενα: Εύρος σιδηροτροχιών – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID εγγραφών 

gauge SMALLINT Εύρος σιδηροτροχιών 

railwaygauge VARCHAR(15) Κατηγορία εύρους σιδηροτροχιάς 

networkref VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα σιδηροδροµικών αξόνων 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτετερικός κωδικός της ιδιότητας 

validfrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

validto DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ. 

 
 
raiwayelectrification 
Περιεχόµενα: Ηλεκτροκίνηση – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID εγγραφών 

networkref VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα σιδηροδροµικών αξόνων 
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beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτετερικός κωδικός της ιδιότητας 

validfrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

validto DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

electrified SMALLINT Ηλεκτροκίνηση 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ. 

 
 
verticalposition_rail 
Περιεχόµενα: Κάθετη θέση – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID εγγραφών 

verticalposition VARCHAR(20) Σχετική κάθετη θέση 

networkref VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα σιδηροδροµικών αξόνων 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα χωρικά 
αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν από 
τη βάση 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτετερικός κωδικός της ιδιότητας 

validfrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

validto DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ. 

 
 

RoadTransportNetwork 

 
ConditionOfFacility 

Περιεχόµενα: Κατάσταση της κατασκευής – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

currentStatus VARCHAR(20) Κατασταση των οδικών αξόνων όσον αφορά την ολοκλήρωση και 
τη χρήση 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ιδιότητας 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 
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ERoad 
Περιεχόµενα: Οδικό δίκτυο που είναι µέρος του διεθνούς δικτύου E-road – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID γραµµών 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

europeanRouteNumber VARCHAR(5) Κωδικός που χαρακτηρίζει την οδό µοναδικά στο διεθνές δίκτυο 
E-road 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

inspireID VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

Shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
FuctionalRoadClass 
Περιεχόµενα: Κατηγοριοποίηση οδών βάσει σηµασίας στο οδικό δίκτυο – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

fuctionalClass VARCHAR(15) Τάξη λειτουργίας οδικού συνδέσµου στο οδικό δίκτυο 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ιδιότητας 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
NumberOfLanes 
Περιεχόµενα: Ο αριθµός λωρίδων σε οδό – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

numberOfLanes SMALLINT Ο αριθµός λωρίδων 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

minMaxNumberOfLanes VARCHAR(10) Μέγιστος ή ελάχιστος αριθµός λωρίδων 

direction VARCHAR(20) Κατεύθυνση 
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validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
 
Road 
Περιεχόµενα: Οδικοί άξονες µε εθνικό κωδικό – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID γραµµών 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

localRoadCode VARCHAR(5) Αναγνωριστικός κωδικός που έχει ορισθεί στην οδό από την τοπική 
αρχή 

nationalRoadCode VARCHAR(5) Ο εθνικός αριθµός της οδού 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

Shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
RoadLinkSequence 
Περιεχόµενα: Οδικοί άξονες – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID γραµµών 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία ο οδικός άξονας άρχισε να υπάρχει 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία ο οδικός άξονας σταµάτησε να 
υπάρχει 

link VARCHAR(50) Συµφωνία ή όχι της φοράς ψηφιοποίησης µε την πραγµατική 
κατεύθυνση του τµήµατος 
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Shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

link + Κατά τη φορά ψηφιοποίησης (χρησιµοποιήθηκε και για τα 
τµήµατα διπλής κατεύθυνσης) 

 - Αντίθετη µε τη φορά ψηφιοποίησης 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
RoadName 
Περιεχόµενα: Ονοµασία οδού, προσδιορισµένη από την υπεύθυνη αρχή – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

name VARCHAR(50) Ονοµασία οδού 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
RoadSurfaceCategory 
Περιεχόµενα: Τύπος οδοστρώµατος – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

surfaceCategory VARCHAR(10) Τύπος οδοστρώµατος 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
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(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
RoadWidth 
Περιεχόµενα: Το πλάτος του δρόµου (κατά µέση τιµή) – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

width SMALLINT Πλάτος 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

mesuredRoadPart VARCHAR(15) Υποδεικνύει µε ποιο µέρος δρόµου η τιµή του πλάτους σχετίζεται 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 
VerticalPosition 
Περιεχόµενα: Κάθετη θέση – Πίνακας 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID εγγραφών 

verticalPosition VARCHAR(20) Σχετική κάθετη θέση 

networkRef VARCHAR(50) Κωδικός σύνδεσης µε τον πίνακα οδικών αξόνων 

validTo DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα σταµάτησε να υπάρχει 

validFrom DATETIME Ηµεροµηνία κατά την οποία η ιδιότητα άρχισε να υπάρχει 

inspireId VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του αντικειµένου 

endLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

beginLifespanVersion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση από εικόνες Landsat 7 µε µέγεθος εικονοστοιχείου 15 µέτρα. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 2009. Η προµήθεια των δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από την 
Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility (GLCF) του 
πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών και το Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης 
(EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από το 
έτος 1999 έως το 2003. 

 
 

Toponames 

 
topotext 
Περιεχόµενα: Τοπωνύµια – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 
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objectid COUNTER FID σηµείων 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

beginlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τροποποιήθηκαν ή εισήχθηκαν τα 
χωρικά αντικείµενα 

endlifespanversion DATETIME Ηµεροµηνία και ώρα όπου τα χωρικά αντικείµενα αποσύρθηκαν 
από τη βάση 

geometry VARCHAR(10) Η γεωµετρική αναπαράσταση της χωρικής έκτασης που καλύπτουν 
τα τοπωνύµια 

leastdetailedviewing
resolution 

VARCHAR(15) Κλίµακα πάνω από την οποία το όνοµα του πολυγώνου θα πρέπει 
να σταµατήσει να εµφανίζεται 

localtype VARCHAR(15) Τοπικό όνοµα του είδους του πολυγώνου 

mostdetailedviewing
resolution 

VARCHAR(15) Κλίµακα κάτω από την οποία το όνοµα του πολυγώνου θα πρέπει 
να σταµατήσει να εµφανίζεται 

name VARCHAR(50) Όνοµα 

relatedspatialobject VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός της ίδιας χωρικής οντότητας που 
πιθανόν να εµφανίζεται σε άλλες οµάδες της οδηγίας INSPIRE 

type VARCHAR(20) Χαρακτηρισµός του είδους του πολυγώνου 

inspireid VARCHAR(50) Μοναδικός εξωτερικός κωδικός του πολυγώνου 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. 

 
 

WaterDistricts 

 
coastawd_polygon 
Περιεχόµενα: Υδατικά διαµερίσµατα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

mcc SMALLINT Υλικό κατασκευής 

mcs SMALLINT Υλικό κατασκευής δευτερεύον 

nm3 VARCHAR(50) Ονοµασία µε λατινικούς χαρακτήρες 

nm4 VARCHAR(50) Ονοµασία στα ελληνικά 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

f_code ΒΑ030 Υδατικό διαµέρισµα 

mcc, mcs 0  

 -32767 κενό 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από αναθεώρηση της βάσης ΕΤΥΜΠ 1999 µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες από 
DTM και ένωση λεκανών απορροής. Τα δεδοµένα αυτά, µε τη σειρά τους, προήλθαν από αναθεώρηση µε το 
χέρι της αρχικής βάσης Υδρολογικών και Υδρογραφικών δεδοµένων του 1990. Η βάση αυτή είχε δηµιουργηθεί 
µε ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση των σχεδίων υδρολογικών λεκανών που είχαν γίνει µε το χέρι πάνω στους 
χάρτες 1:50 000 της ΓΥΣ. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. 
Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 
 
 
 
coastl_arc 
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Περιεχόµενα: Ακτογραµµή – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

f_code VARCHAR(5) Κωδικός χαρακτηριστικού 

acc SMALLINT Κατηγορία ακρίβειας 

slt SMALLINT Κατηγορία ακτής 

vdc SMALLINT Κατηγορία κάθετης επιφάνειας 

zv2 DOUBLE Υψόµετρο 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

f_code ΒΑ010 Ακτογραµµή 

acc 0 Άγνωστη 

 1 Ακριβής 

slt 1 Άγνωστη 

vdc 15 Μέση στάθµη θάλασσας 

ZV2 0 Υψόµετρο ακτογραµµής 

 29999 Άγνωστο 

 

Τα δεδοµένα προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση 
της ΕΤΥΜΠ και προέκυψαν από ψηφιοποίηση των διαφανειών της ΓΥΣ κλίµακας 1:50 000 έκδοσης 1971. Η 
ψηφιοποίηση έγινε το 1998. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς 
λόγους. Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 

 
 
wdg 
Περιεχόµενα: Υδατικά διαµερίσµατα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

wdistrict VARCHAR(3) Κωδικός υδατικού διαµερίσµατος 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προήλθαν από αναθεώρηση της βάσης ΕΤΥΜΠ 1999 µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες από 
DTM και ένωση λεκανών απορροής. Τα δεδοµένα αυτά, µε τη σειρά τους, προήλθαν από αναθεώρηση µε το 
χέρι της αρχικής βάσης Υδρολογικών και Υδρογραφικών δεδοµένων του 1990. Η βάση αυτή είχε δηµιουργηθεί 
µε ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση των σχεδίων υδρολογικών λεκανών που είχαν γίνει µε το χέρι πάνω στους 
χάρτες 1:50 000 της ΓΥΣ. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη βάση για χαρτογραφικούς ή/και ιστορικούς λόγους. 
Τα δεδοµένα αυτά δεν είναι ενηµερωµένα. 
 
 

WFDGroundWater 

 
map 
Περιεχόµενα: Χάρτης υπόγειων υδροφόρων συστηµάτων – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

OBJECTID COUNTER FID πολυγώνων 

Shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

AREA REAL Το εµβαδόν του πολυγώνου 

PERIMETER REAL Η περιµέτρος του πολυγώνου 

CODE VARCHAR(4) Κωδικός υδροφόρου ορίζοντα 

TYPE VARCHAR(54) Τύπος υδροφόρου ορίζοντα 
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Shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα αυτά προέκυψαν από µελέτη που εκπόνησε το ΙΓΜΕ για την εφαρµογή του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η κλίµακα είναι 1:50 000. 

 
 
monitoring 
Περιεχόµενα: Σταθµοί Παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

eu_cd VARCHAR(42) Μοναδικός κωδικός στο επίπεδο της Ευρωπαικής Ένωσης 

ms_cd VARCHAR(40) Μοναδικός κωδικός στο επίπεδο του Κράτους Μέλους 

lon VARCHAR(9) Γεωγραφικό µήκος σηµείου 

lat VARCHAR(9) Γεωγραφικό πλάτος σηµείου 

wb_locatio VARCHAR(42) Μοναδικός κωδικός σε Ευρωπαικό επίπεδο σύµφωνα µε το άθρο 5 για 
τα υπόγεια ύδατα κοντά στα οποία βρίσκεται ο σταθµός 

name VARCHAR(250) Τοπικό όνοµα 

well_or_sp VARCHAR(1) Τύπος πηγής 

quantitati VARCHAR(1) Σταθµός ποσοτικής παρακολούθησης 

chem_surve VARCHAR(1) Σταθµός χηµικής παρακολούθησης 

chem_opera VARCHAR(1) Σταθµός παρακολούθησης χηµικών εργασιών 

no_subsite INTEGER Ύπαρξη δευτερεύουσας τοποθεσίας 

depth VARCHAR(1) Βάθος 

monitoring VARCHAR(2) Σταθµός παρακολούθησης 

drink_wate VARCHAR(2) Άντληση πόσιµου νερού 

additional VARCHAR(254) Επιπρόσθετες απαιτήσεις σε περίπτωση που ο σταθµός βρίσκεται σε 
περιοχή άντλησης υδάτων 

ind_supply VARCHAR(2) Βιοµηχανική χρήση 

irrigation VARCHAR(2) Άρδευση 

other_supp VARCHAR(2) Άλλες χρήσεις 

assoc_doc_ VARCHAR(254) Σύνδεση ή αναφορά σε σχετικά έγγραφα για το σταθµό 

url VARCHAR(250) Ηλεκτρονική διεύθυνση παγκόσµιου ιστού 

other_netw VARCHAR(254) Περιγραφή άλλων δικτύων που ο σταθµός είναι µέρος τους 

dist_cd VARCHAR(42) Μοναδικός Ευρωπαικός κωδικός του υδατικού διαµερίσµατος στο 
οποίο ανήκει 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

well_or_sp B Γεώτρηση 

 S Πηγή 

 W Πηγάδι 

no_subsite 0 ∆εν υπάρχει δευτερεύουσα τοποθεσία 

 1 Υπάρχει δευτερεύουσα τοποθεσία 

 

Τα δεδοµένα αυτά προέκυψαν από µελέτη που εκπόνησε το ΙΓΜΕ για την εφαρµογή του άρθρου 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η κλίµακα είναι 1:50 000. 

 
 

WFDSurface 
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SWstn_detailed 
Περιεχόµενα: Σταθµοί Παρακολούθησης Επιφανειακών Υδάτων – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

wdistrict VARCHAR(50) Κωδικός Υδατικου ∆ιαµερίσµατος 

name VARCHAR(100) Ονοµασία σταθµού 

bdy_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση του επιφανειακού ύδατος 
που παρακολουθείται 

eu_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ms_cd VARCHAR(22) Μοναδικός κωδικός στο Κράτος Μέλος 

ins_when DATETIME Ηµεροµηνία εισαγωγής στη βάση ∆εδοµένων 

ins_by VARCHAR(15) Χειριστής  

depth SMALLINT Βάθος σε µέτρα 

drinking VARCHAR(1) Σταθµός άντλησης πόσιµου νερού 

invest VARCHAR(1) Ερευνητικός σταθµός 

operat VARCHAR(1) Σταθµός εργασίας 

habitat VARCHAR(1) Σταθµός φυσικού περιβάλλοντος 

surveil VARCHAR(1) Σταθµός παρακολούθησης 

reference VARCHAR(1) Σταθµός αναφοράς 

lon_wgs84 DOUBLE Γεωγραφικό µήκος σε WGS84 

lat_wgs84 DOUBLE Γεωγραφικό πλάτος σε WGS84 

intercal VARCHAR(1) Μέρος δικτύου διαβαθµονόµηνσης 

internatio VARCHAR(15) Όνοµα διεθνούς δικτύου που είναι µέρος ο σταθµός 

w_body VARCHAR(150) Ονοµασία επιφανειακού ύδατος 

sciacode VARCHAR(9) Μοναδικός κωδικός σταθµού στο διεθνές δίκτυο 

xcoord INTEGER Συντεταγµένη Χ 

ycoord DOUBLE Συντεταγµένη Υ 

category VARCHAR(20) Είδος επιφανειακού ύδατος που παρακολουθείται 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 
Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

intercal Y Είναι µέρος 

 N ∆εν είναι µέρος 

 U Άγνωστο 

 NA ∆εν ισχύει 

 

Τα δεδοµένα αυτά προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να 
ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κλίµακας 1:50 000. 

 
 

WFD_historical 

 
coastal_GR 
Περιεχόµενα: Παράκτια Ύδατα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

eu_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ms_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στο Κράτος Μέλος 

name VARCHAR(100) Όνοµα 

altname1 VARCHAR(50) Πρώτη εναλλακτική ονοµασία 

altname2 VARCHAR(50) ∆εύτερη εναλλακτική ονοµασία 

altname3 VARCHAR(50) Τρίτη εναλλακτική ονοµασία 

basin_cd VARCHAR(5) Κωδικός λεκάνης απορροής 

character VARCHAR(50) Χαρακτηρισµός 
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shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να 
ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
lakes_GR 
Περιεχόµενα: Λίµνες – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

eu_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ms_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στο Κράτος Μέλος 

name VARCHAR(50) Όνοµα 

altname1 VARCHAR(50) Πρώτη εναλλακτική ονοµασία 

altname2 VARCHAR(50) ∆εύτερη εναλλακτική ονοµασία 

altname3 VARCHAR(50) Τρίτη εναλλακτική ονοµασία 

basin_cd VARCHAR(5) Κωδικός λεκάνης απορροής 

character VARCHAR(50) Χαρακτηρισµός 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να 
ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
Rivers_GR 
Περιεχόµενα: Ποταµοί – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

eu_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ms_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στο Κράτος Μέλος 

name VARCHAR(50) Όνοµα 

altname1 VARCHAR(50) Πρώτη εναλλακτική ονοµασία 

altname2 VARCHAR(50) ∆εύτερη εναλλακτική ονοµασία 

altname3 VARCHAR(50) Τρίτη εναλλακτική ονοµασία 

basin_cd VARCHAR(5) Κωδικός λεκάνης απορροής 

length DOUBLE Μήκος 

character VARCHAR(50) Χαρακτηρισµός 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να 
ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 
transitional_GR 
Περιεχόµενα: Μεταβατικά Ύδατα– Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

eu_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ms_cd VARCHAR(50) Μοναδικός κωδικός στο Κράτος Μέλος 

name VARCHAR(50) Όνοµα 

altname1 VARCHAR(50) Πρώτη εναλλακτική ονοµασία 

altname2 VARCHAR(50) ∆εύτερη εναλλακτική ονοµασία 

altname3 VARCHAR(50) Τρίτη εναλλακτική ονοµασία 

basin_cd VARCHAR(5) Κωδικός λεκάνης απορροής 

character VARCHAR(50) Χαρακτηρισµός 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 
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shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα δεδοµένα προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειµένου να 
ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κλίµακας 1:50 000. 
 

WFD 

 
Rivbasin 
Περιεχόµενα: Λεκάνες απορροής – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

name VARCHAR(100) Ονοµασία στα αγγλικά 

ms_cd VARCHAR(22) Μοναδικός κωδικός στο κράτος µέλος 

eu_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην ευρωπαϊκή ένωση 

dist_cd VARCHAR(24) Κωδικός του υδατικού διαµερίσµατος στο οποίο ανήκει 

areakm2 DOUBLE Εµβαδό σε τετραγωνικά χιλιόµετρα 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε 
δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το ΥΠ.ΑΝ και 
προσαρµοστεί στα υψοµετρικά και υδρογραφικά δεδοµένα του κάθε υδατικού διαµερίσµατος. Για τις γειτονικές 
χώρες προέκυψαν από επεξεργασία ψηφιακού µοντέλου εδάφους Aster µε µέγεθος εικονοστοιχείου περίπου 30 
µέτρα. Η επεξεργασία του ψηφιακού µοντέλου εδάφους ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε 
µέχρι το τέλος του έτους. Η κλίµακά του είναι 1:50 000. 

 
 
RWbody 
Περιεχόµενα: Υδατορέµατα – Γραµµικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID γραµµών 

eu_cd VARCHAR(24) Μοναδικός κωδικός στην ευρωπαϊκή ένωση 

name VARCHAR(100) Ονοµασία στα ελληνικά 

altname1 VARCHAR(50) Ονοµασία στα αγγλικά 

altname2 VARCHAR(50) ∆ε χρησιµοποιούνται στην παρούσα εφαρµογή 

altname3 VARCHAR(50) ∆ε χρησιµοποιούνται στην παρούσα εφαρµογή 

region_cd VARCHAR(2) Οικοπεριοχή στην οποία ανήκει 

system VARCHAR(1) Τύπος χαρακτηρισµού 

ins_when DATETIME Ηµεροµηνία εισαγωγής στη βάση 

ins_by VARCHAR(15) Χειριστής που έκανε την εισαγωγή 

basin_cd VARCHAR(24) Κωδικός της λεκάνης απορροής την οποία διατρέχει 

status_yr VARCHAR(4) Χρόνος αναφοράς του χαρακτηρισµού 

modified VARCHAR(1) Τροποποιηµένο ή όχι 

artificial VARCHAR(1) Τεχνητό ή όχι 

alt_cat VARCHAR(4) Κατηγορία υψοµέτρου σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ 

geol_cat VARCHAR(1) Γεωλογική κατηγορία σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ 

size_cat VARCHAR(2) Τυπολογία µεγέθους βάσει της υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙ 

shape LONGBINARY Γεωµετρία γραµµών, υπολογίζεται αυτόµατα 

ms_cd VARCHAR(22) Μοναδικός κωδικός στο κράτος µέλος 

geology VARCHAR(15) Γεωλογία 

lat DOUBLE Γεωγραφικό πλάτος 

lon DOUBLE Γεωγραφικό µήκος 
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size DOUBLE Μέγεθος (συνολικό µήκος σε χιλιόµετρα) 

dist_source DOUBLE Απόσταση από την πηγή του ποταµού 

energy VARCHAR(15) Ενέργεια του ρεύµατος 

av_width DOUBLE Μέσο πλάτος νερού 

av_depth DOUBLE Μέσο βάθος νερού` 

av_slope DOUBLE Μέση κλίση 

riv_morph VARCHAR(15) Μορφή και σχήµα της κύριας κοίτης του ποταµού 

discharge VARCHAR(15) Κατηγορία παροχής ποταµού 

val_morph VARCHAR(15) Σχήµα κοιλάδας 

solids VARCHAR(15) Μεταφορά στερεών 

acid_neut VARCHAR(15) Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων 

substratum VARCHAR(15) Μέση σύνθεση υποστρώµατος 

chloride VARCHAR(15) Χλωριούχες ενώσεις 

a_temp_rge VARCHAR(15) Φάσµα ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας 

av_a_temp DOUBLE Μέση ατµοσφαιρική θερµοκρασία 

ppt DOUBLE Βροχόπτωση 

shape_Length DOUBLE Το µήκος της γραµµής, υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

region_cd ME Mediterranean 

modified Y Τροποποιηµένο 

 N Μη τροποποιηµένο 

artificial Y Τεχνητό 

 N Μη τεχνητό 

alt_cat Low Πεδινός (<200 µέτρα) 

 Mid Μέσου υψοµέτρου (200-800 µέτρα) 

 High Υψηλός (>800 µέτρα) 

geol_cat C Calcareous / Ασβεστολιθικός 

 S Siliceous / Πυριτικός 

 O Organic / Οργανικός 

size_cat S 10 – 100 τ.χλµ 

 M 100 – 1000 τ.χλµ 

 L 1000 – 10000 τ.χλµ 

 XL >10000 τ.χλµ 

 

Τα πεδία eu_cd, name, altname1, altname2, altname3, ms_cd, basin_cd έχουν συµπληρωθεί µε τις τιµές 
που υπήρχαν στα αντίστοιχα επίπεδα του WFD_Historical. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις 
να µην υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των εγγραφών οπότε και σε ορισµένα πεδία είτε εµφανίζεται ο ίδιος κωδικός 
ή µένουν κενά. 

 

Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προέκυψαν από επεξεργασία του ψηφιακού µοντέλου 
εδάφους από την προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ µε µέγεθος εικονοστοιχείου 25 µέτρα και όσον αφορά τις 
γειτονικές χώρες από επεξεργασία ψηφιακού µοντέλου εδάφους Aster µε µέγεθος εικονοστοιχείου περίπου 30 
µέτρα. Η επεξεργασία του ψηφιακού µοντέλου εδάφους ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε 
µέχρι το τέλος του έτους. Η κλίµακά τους είναι 1:50 000. 

 
 
WFD_CA1 
Περιεχόµενα: Φορείς διαχείρισης – Σηµειακό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID σηµείων 

eucacode VARCHAR(42) Μοναδικός ευρωπαϊκός κωδικός του διαχειριστικού φορέα 

competentauthorityname VARCHAR(100) Επίσηµο όνοµα του φορέα διαχείρισης στα αγγλικά 

shape LONGBINARY Γεωµετρία σηµείων, υπολογίζεται αυτόµατα 

competentauthoritynamenl VARCHAR(100) Επίσηµο όνοµα του διαχειριστικού φορέα στα ελληνικά 

acronym VARCHAR(25) Ακρωνύµιο του φορέα διαχείρισης εάν υπάρχει 
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auth_cd VARCHAR(40) Μοναδικός εθνικός κωδικός του φορέα διαχείρισης 

legalstatus LONGCHAR Περίληψη του νοµικού καθεστώτος του φορέα, πώς 
θεσπίστηκε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα τοWFD 

reference VARCHAR(250) Αναφορά ή σύνδεσµος στο καταστατικό ή την ιδρυτική 
συνθήκη ή άλλο αντίστοιχο νοµικό έγγραφο 

summary LONGCHAR Περίληψη του καταστατικού ή της ιδρυτικής συνθήκης ή άλλου 
αντίστοιχου νοµικού εγγράφου 

street VARCHAR(100) Οδός 

city VARCHAR(100) Πόλη στα αγγλικά 

citynl VARCHAR(100) Πόλη στα ελληνικά 

country VARCHAR(100) Χώρα 

postcode VARCHAR(50) Ταχυδροµικός κώδικας 

rolecode VARCHAR(3) Κωδικοί ρόλων 

comment LONGCHAR Άλλοι ρόλοι που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω 

url VARCHAR(250) Ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα διαχείρισης 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

rolecode Α Συντονισµός προετοιµασία και παραγωγή διαχειριστικών 
σχεδίων 

 Β01 Υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης των απαιτήσεων 

 Β02 Υποβολή εκθέσεων, ρύθµιση και αδειοδότηση των 
δραστηριοτήτων που αφορούν τα επιφανειακά και τα υπόγεια 
ύδατα 

 Β03 Υποβολή εκθέσεων για τη δηµόσια ενηµέρωση και διαβούλευση 

 

Τα δεδοµένα προέκυψαν από ψηφιοποίηση έχοντας σαν υπόβαθρο το θεµατικό επίπεδο towns και είναι 
κλίµακας 1:50 000. 

 
 
WFD_RBD1 
Περιεχόµενα: Υδατικά διαµερίσµατα – Πολυγωνικό 

Πεδία Τύπος ∆εδοµένων Περιγραφή 

objectid COUNTER FID πολυγώνων 

eurbdcode VARCHAR(42) Μοναδικός κωδικός του υδατικού διαµερίσµατος στην 
ευρωπαϊκή ένωση 

rbdname VARCHAR(100) Ονοµασία στα αγγλικά 

rbdnamenl VARCHAR(100) Ονοµασία στα ελληνικά 

rbd_ms_cd VARCHAR(22) Μοναδικός κωδικός στο κράτος µέλος 

area DOUBLE Εµβαδό του υδατικού διαµερίσµατος σε τετραγωνικά χιλιόµετρα 

nationalrelationships MEMO Περίληψη των θεσµοθετηµένων σχέσεων που έχουν θεσπιστεί 
στο υδατικό διαµέρισµα µε σκοπό τη διασφάλιση του 
συντονισµού των φορέων διαχείρισης. Πρέπει να συµπεριληφθεί 
επίσης, µια λίστα µε το συντονιστικό σώµα και τη σχέση του µε 
τους φορείς των οποίων τις δραστηριότητες συντονίζει. 
international – αν είναι το υδατικό διαµέρισµα µέρος ενός 
διεθνούς υδατικού διαµερίσµατος 

international VARCHAR(1) Αν είναι το υδατικό διαµέρισµα µέρος ενός διεθνούς υδατικού 
διαµερίσµατος 

internationalname VARCHAR(100) Σε περίπτωση που είναι µέρους διεθνούς υδατικού 
διαµερίσµατος το όνοµα του διεθνούς διαµερίσµατος 

internationalrelationships MEMO Σε περίπτωση που είναι µέρος διεθνούς υδατικού 
διαµερίσµατος, περίληψη των θεσµοθετηµένων σχέσεων που 
έχουν θεσπιστεί στο υδατικό διαµέρισµα ώστε να διασφαλιστεί ο 
συντονισµός όταν το υδατικό διαµέρισµα καλύπτει επιφάνεια 
παραπάνω του ενός κράτους µέλους ή περιλαµβάνει τµήµατα 
µη κράτους µέλους. Να συµπεριληφθούν αναφορές σε διεθνείς 
συµφωνίες αν υπάρχουν και σύνδεσµοι για περεταίρω 
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πληροφορίες 

primecompetentauthority VARCHAR(42) Μοναδικός ευρωπαϊκός κωδικός του βασικού φορέα διαχείρισης 

othercompetentauthority VARCHAR(42) Μοναδικός ευρωπαϊκός κωδικός άλλου φορέα διαχείρισης που 
σχετίζεται µε το υδατικό διαµέρισµα 

otherrelevantroles LONGCHAR Περίληψη οργανισµών που δεν ορίζονται σαν φορείς 
διαχείρισης και ορισµός του ρόλου τους 

eusubunitcode VARCHAR(42) Μοναδικός ευρωπαϊκός κωδικός. Σε περίπτωση που υπάρχει 
µόνο ένα συµπληρώνεται µε το µοναδικό ευρωπαϊκό κωδικό του 
υδατικού διαµερίσµατος 

ms_subunitcode VARCHAR(40) Μοναδικός κωδικός στο κράτος µέλος 

subunitname VARCHAR(100) Ονοµασία στα ελληνικά 

subunitnamenl VARCHAR(100) Ονοµασία στα αγγλικά 

shape LONGBINARY Γεωµετρία πολυγώνων, υπολογίζεται αυτόµατα 

shape_Length DOUBLE Η περιµέτρος του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

shape_Area DOUBLE Το εµβαδόν του πολυγώνου, υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 

 
Τα πεδία µπορούν να εµφανίσουν τις παρακάτω τιµές 

Όνοµα Πεδίου Τιµή Σηµασία 

international Y Είναι µέρος διεθνού υδατικού διαµερίσµατος 

 N ∆εν είναι µέρος διεθνού υδατικού διαµερίσµατος 

 

Τα δεδοµένα όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο προήλθαν από τη γεωγραφική ψηφιακή βάση που είχε 
δηµιουργηθεί στην προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το ΥΠ.ΑΝ και 
προσαρµοστεί στα υψοµετρικά και υδρογραφικά δεδοµένα του κάθε υδατικού διαµερίσµατος. Για τις γειτονικές 
χώρες προέκυψαν από επεξεργασία ψηφιακού µοντέλου εδάφους Aster µε µέγεθος εικονοστοιχείου περίπου 30 
µέτρα. Η επεξεργασία του ψηφιακού µοντέλου εδάφους ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε 
µέχρι το τέλος του έτους. 

 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

[DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.2, 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.2.pdf 

 

[DS-D2.8.I.3] INSPIRE DS-D2.8.I.3 INSPIRE data specification on Geographical names – 

Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.7] INSPIRE DS-D2.8.I.7 INSPIRE data specification on Transport Networks – Guidelines, 

v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.4] INSPIRE DS-D2.8.I.4 INSPIRE data specification on Administrative units – 

Guidelines, 

v3.0 
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http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AU_v3.0.p

df 

 

[DS-D2.8.I.8] INSPIRE DS-D2.8.I.8 INSPIRE data specification on Hydrography –Guidelines, v3.0 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.0.p

df 
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∆ορυφορικές Εικόνες Landsat 7 

 

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν σαν υπόβαθρο, προέρχονται από τις λήψεις του 
δορυφόρου Landsat7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper). Το χρονικό διάστηµα λήψεων είναι από 
το έτος 1999 έως το 2003 και αντιστοιχεί στη θερινή περίοδο κάθε έτους. Η προµήθεια των 
δορυφορικών εικόνων έγινε µέσω διαδικτύου από τις εξής πηγές: 

1) Πλατφόρµα ESDI (Earth Science Data Interface) της υπηρεσίας Global Land Cover Facility 
(GLCF) του πανεπιστηµίου Maryland των Ηνωµένων Πολιτειών 

2) Κέντρο Παρατήρησης Γήινων Πόρων και Επιστήµης (EROS) της Γεωλογικής Υπηρεσίας 
Ηνωµένων Πολιτειών (USGS) 

Οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα, την ∆υτική Τουρκία, τη 
Βόρειο-δυτική Αλβανία, το FYΡΟΜ και τη Βουλγαρία. Το κάθε αρχείο περιέχει 9 εικόνες που 
αντιστοιχούν στα κανάλια που καταγράφει ο αισθητήρας ETM+ του δορυφόρου Landsat 7. 

Όλα τα πρωτογενή δεδοµένα που παρέχονται είναι ραδιοµετρικά και γεωµετρικά διορθωµένα. Όλα 
τα δεδοµένα συνοδεύονται από ένα αρχείο κειµένου, το οποίο περιέχει τα µεταδεδοµένα, ενώ αυτά 
που προέρχονται από την USGS, περιλαµβάνουν και αρχεία Σηµείων Ελέγχου Εδάφους. Στον πίνακα 
που ακολουθεί αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων Landsat. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά ∆ορυφορικών Εικόνων 
 

Για τη µετατροπή των ∆ορυφορικών 
εικόνων από το σύστηµα UTM σε ΕΓΣΑ 1987 
χρησιµοποιήθηκε πολυώνυµο 3ου βαθµού 
ενώ η αναδόµηση της εικόνας έγινε µε τη 
µέθοδο Πλησιέστερης Γειτνίασης. Οι 
πολυφασµατικές εικόνες δηµιουργήθηκαν 
συνθέτοντας τα κανάλια 1, 2, 3 που 
αντιστοιχούν στις περιοχές του φάσµατος 
µπλε, πράσινο και κόκκινο. Ακολούθησε η 
συγχώνευση των πολυφασµατικών εικόνων 
(Landsat 1,2,3) µε ανάλυση 30µ. µε το 
παγχρωµατικό κανάλι Landsat ανάλυσης 
15µ.η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία πολυφασµατικών εικόνων 
ανάλυσης 15µ. Για τη διόρθωση των 
αλλοιώσεων των ραδιοµετρικών 
χαρακτηριστικών των εικόνων που 
προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης 
εφαρµόστηκε επιλεκτική ενίσχυση του 
ιστογράµµατος σε κάθε εικόνα. Τέλος, 
εφαρµόστηκε η µέθοδος συµπίεσης κατά 
κυµατίδια (wavet compression) MrSID έτσι 
ώστε να µειωθεί το µέγεθος των εικόνων 
χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας. 

 

∆ορυφόρος Landsat7 

Αισθητήρας ETM+ 

Αριθµός καναλιών 8 

Προβολικό Σύστηµα UTM 

ΕΕΠ WGS 84 

Τύπος Αρχείου Geotiff 

Παγχρωµατικό 
(κανάλι 8) 

15µ. 

Κανάλια 1-5 και 7 30µ. 
Μέγεθος Εικονοστοιχείου 

Κανάλια 6H και 6L 60µ. 

Μέθοδος επαναδόµησης 
εικόνας  

Cubic Convolution 

Συννεφοκάλυψη Λιγότερη από 10% 
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Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 

Το ψηφιακό µοντέλο εδάφους που προήλθε από την προηγούµενη φάση της ΕΤΥΜΠ και καλύπτει 
µόνο την έκταση της Ελλάδας. ∆ηµιουργήθηκε από υδρογραφικά στοιχεία και στοιχεία υψοµέτρου µε 
τη χρήση της εντολής TOPOGRID στο ArcINFO. Το µέγεθος του εικονοστοιχείου του είναι 25 µέτρα. 
Τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους όπως και τα δεδοµένα που παράγονται από αυτό έχουν δηµιουργηθεί 
ολόκληρα ανά υδατικό διαµέρισµα και στη συνέχεια συνενώθηκαν. 

 

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Aster 
 

Το ψηφιακό µοντέλο εδάφους Aster καλύπτει τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας. ∆ηµιουργήθηκε 
από το υπουργείο οικονοµίας, εµπορίου και βιοµηχανίας της Ιαπωνίας σε συνεργασία µε τη NASA και 
έχει µέγεθος εικονοστοιχείου περίπου 30 µέτρα. Η προµήθειά του έγινε µέσω διαδικτύου. 

 

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους SRTM 
 

Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους SRTM έχει µέγεθος εικονοστοιχείου 90 µ. είναι ένα µωσαϊκό 
αποτελούµενο από ψηφιδωτά αρχεία Ψ.Μ.Ε., τα οποία δηµιουργήθηκαν από ∆ορυφορικές Εικόνες 
Radar της SRTM (NASA Shuttle Radar Topographic Mission). Το µωσαϊκό καλύπτει τη γεωγραφική 
έκταση της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών. 


