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Η «ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» είναι έργο γεωπληροφορικής µε στόχο την παροχή ψηφιακών 
γεωχωρικών υπηρεσιών, προς το τεχνικό προσωπικό της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», των εξωτερικών 
συνεργατών της εταιρίας καθώς και του κοινού και αποτελεί το πρώτο από τα τρία υποέργα της 
ενταγµένης πράξης «Γεωπύλη-Εγνατία Οδός ΑΕ», στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και «Μακεδονία-Θράκη» http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/GEWPYLH-
EGNATIA-ODOS-AE 
 
Το δεύτερο υποέργο της πράξης αφορά στην «Προµήθεια υπηρεσιών δηµοσιότητας του συστήµατος 
“ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ”» και το τρίτο υποέργο στην «Αντικατάσταση 180 Η/Υ του τεχνικού 
προσωπικού της ΕΟΑΕ µε νέα µηχανήµατα και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης του απαραίτητου 
υλικού και λογισµικού».  
 
Το πρώτο και κύριο υποέργο της πράξης υλοποιήθηκε στα πλαίσια της σύµβασης µε τίτλο “Προµήθεια 
Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήµατος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» µε Αναθέτουσα Αρχή την 
εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και Ανάδοχο την εταιρία INFO∆ΗΜ.   
 
Η σύµβαση προµήθειας διήρκεσε δύο έτη, συµπεριλαµβανοµένης της πιλοτικής λειτουργίας και 
πρόσφατα ολοκληρώθηκε θέτοντας σε λειτουργία τα δύο αυτόνοµα και αλληλένδετα υποσυστήµατα 
από τα οποία αποτελείται: 
• Το 1ο Υποσύστηµα απευθύνεται στο ευρύ κοινό µέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης 

http://geoportal.egnatia.gr/ δίνοντας πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες WebGIS εφαρµογών, 
όπως εύρεσης διαδροµής, εντοπισµού εγκαταστάσεων κατά µήκος της οδού, πληροφόρησης 
εκτάκτων συµβάντων, µετεωρολογικών συνθηκών κλπ.  
Στο 1ο υποσύστηµα προβάλλονται πληροφορίες, που ενδιαφέρουν το χρήστη του 
αυτοκινητοδρόµου απεικονίζοντας σε κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα την Εγνατία οδό και τους 
κάθετους άξονες, ενταγµένους στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας 
(∆ΜΕΟ) του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.  
Όλοι οι χρήστες µέσω διαδικτύου έχουν πρόσβαση σε δίγλωσσες υπηρεσίες πληροφόρησης 
(ελληνικά αγγλικά), αναζήτησης, διάθεσης δεδοµένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptop και 
από κινητές συσκευές όπως smartphones, tablets µε δυνατότητα γεωχωρικών αναζητήσεων, 
απεικονίσεων, δηµιουργίας και εκτύπωσης χαρτών, καθώς και επικοινωνίας µε την εταιρία για 
τυχόν πρόβληµα που θα συναντήσουν στη διαδροµή τους, επί της Εγνατίας οδού. Στο σύνολο 
των προσφερόµενων διαδικτυακών υπηρεσιών υπάρχουν σχετικές παρεχόµενες υπηρεσίες 
ΑΜΕΑ των ανθρώπων µε αναπηρία. 
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• Το 2ο Υποσύστηµα απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» µε στόχο 

την συνολική διασύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρίας και τη γεωγραφική 
απεικόνιση τους, µέσω ενός εύχρηστου και παραµετροποιήσιµου περιβάλλοντος διεπαφής.  

 
Συγκεκριµένα µέσω ψηφιακών υπηρεσιών συσχετίζονται και προβάλλονται σε ποικίλες 
γεωγραφικές κλίµακες οι τεχνικές πληροφορίες της εταιρίας, όπως οι γεωλογικές µελέτες και 
γεωτεχνικές έρευνες, τα µητρώα οδού µε τα asbuilt σχέδια, οι επιθεωρήσεις γεφυρών, οι τεχνικές 
πληροφορίες σηράγγων, οι Η/Μ πληροφορίες, οι πληροφορίες οδικής ασφάλειας, οι  
περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι µελέτες απαλλοτριώσεων, οι αρχαιολογικές ανασκαφές κλπ. οι 
οποίες µέσω µίας ενιαίας γεωγραφικής βάσης δεδοµένων διασυνδέονται γεωγραφικά, ενώ 
παραµένουν αποθηκευµένες στις αρχικές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων τους.  
 
Το εξελιγµένο λογισµικό της Γεωπύλης Portal for ArcGIS της ESRI, µεταξύ άλλων διασφαλίζει την 
παράλληλη και συντονισµένη διαχείριση των πληροφοριών, από τους διαχειριστές των επί µέρους 
πληροφοριακών συστηµάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 
Εκτός του τεχνικού προσωπικού της εταιρίας χρήστες του 2ου υποσυστήµατος είναι και το 
προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των ∆ηµοσίων Φορέων, όπως του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, των τεχνικών υπηρεσιών των Περιφερειών, που διασχίζει ο 
αυτοκινητόδροµος, κλπ. σύµφωνα µε τη διαδικασία αιτήσεως σχετικής ονοµαστικής άδειας 
http://geoportal.egnatia.gr/index.php/el/2015-02-19-13-31-48/forma-aithshs-onomastikou-
xrhsth.html  

 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου έγινε η λήψη και η επεξεργασία τρισδιάστατων 
πανοραµικών εικόνων, αφού διανύθηκαν πάνω από 1600 χλµ. επί της Εγνατίας οδού 
συµπεριλαµβανοµένων των κόµβων. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο υπόβαθρο υψηλής ακρίβειας 
στο οποίο αναγνωρίστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 185.000 οντότητες. Με χρήση και των 
υποβάθρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. προέκυψε τελικά η ενιαία γεωγραφική βάση δεδοµένων των µητρώων 
της οδού µε την οποία συσχετίζονται τα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρίας.  

   
  

Η µέθοδος της κινητής χαρτογράφησης, που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου, για όλα τα 
εµφανή στοιχεία του αυτοκινητοδρόµου δίνει το ακριβές «Μητρώο Οδού» το οποίο µαζί µε τις 
υποβολές των αναδόχων κατασκευής συµπληρώνει την πληροφόρηση και για τα αφανή στοιχεία, 
όπως τα υπόγεια δίκτυα.  
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Ο γεωγραφικός εντοπισµός των στοιχείων και η ενιαία ακρίβεια στις αναζητήσεις δίνει στο χρήστη 
του 2ου υποσυστήµατος ένα µοναδικό εργαλείο πληροφόρησης. 
Στις προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις συντήρησης, σε έκτακτα συµβάντα, στην παροχή 
πληροφοριών σε φορείς, αλλά και σε νέα µεγάλα έργα που βρίσκονται σε φάση µελέτης, το 2ο 
κυρίως υποσύστηµα της Γεωπύλης υποστηρίζει τεκµηριωµένα τη διαχείριση µε απλές και 
τυποποιηµένες διαδικασίες.  
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τα κύρια οφέλη της Γεωπύλης είναι: 
• πρόσβαση σε πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών του έργου, µέσω WebGIS εφαρµογών, 
• ενιαία διαχείριση χρηστών και διαβάθµιση δικαιωµάτων µε πιστοποιηµένες διαδικασίες, 
• εναρµόνιση της εταιρίας µε το Ν.3882/2010, «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών 

(ΕΥΓΕΠ)-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2007/2/ΕΚ (Inspire)» για τεκµηρίωση και διάθεση των 
πληροφοριών του έργου, 

• δυνατότητα υποστήριξης άλλων τεχνικών έργων, διευρύνοντας τη διαχείριση του περιεχοµένου 
του συστήµατος, µε στόχο να καλύψει το σύνολο των αυτοκινητοδρόµων της ελληνικής 
επικράτειας, 

• δυνατότητα υποστήριξης κι άλλων φορέων στην περιοχή επιρροής της εταιρίας, όπως Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, 

• δυνατότητα εξοικονόµησης πόρων από προµήθειες GIS λογισµικών και µείωσης δαπανών 
εκτύπωσης χαρτών, καθώς αρκεί η πρόσβαση µέσω Web browser. 

 
Το έργο «ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», µετά την πιλοτική λειτουργία τίθεται πλέον σε παραγωγική 
λειτουργία και ταυτόχρονα ξεκινά η ετήσια συντήρηση στα πλαίσια της σύµβασης του υποέργου. 
Ενδεχόµενες προτάσεις βελτίωσης-ανάπτυξης παρακαλώ να αποστέλλονται, κατόπιν συµπλήρωσης 
της σχετικής φόρµας επικοινωνίας. 
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