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 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων  έχει ιστορία 
πέραν των 130 χρόνων 
 

 Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην  
αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και 
ιδιαίτερα τα τελευταία  40 χρόνια  

 Μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο μεταφορών και σχετικών 
υποδομών (Λιμάνια, Αεροδρόμια,  
Αυτοκινητοδρόμους, κ.α.) ζωτικής σημασίας 
για την Κοινωνικοοικονομική και Εμπορική 
Ανάπτυξη του τόπου 







 Φώτα Τροχαίας, Μετρητές Κυκλοφορίας, 
Κάμερες είναι τοποθετημένα στο πεδίο 



 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  έγινε το 2010 

 









 Έχει αδήριτη ανάγκη να:  
◦ Χρησιμοποιεί εκτεταμένα χαρτογραφικά / 

τοπογραφικά δεδομένα για το σχεδιασμό των 
έργων που υλοποιεί 

◦ Συλλέγει πληροφορίες – με γεω-αναφορά και να 
τις επεξεργάζεται  

◦ διατηρεί αρχεία δεδομένων με γεω-αναφορά και 
χαρτογραφικό υπόβαθρο για την εκτέλεση 
συντηρήσεων και παρεμβάσεων στις υποδομές, 
αλλά και αξιολογήσεων για την κυκλοφοριακή 
κατάσταση, την οδική ασφάλεια κτλ. 

 

 





 Υπήρχε πάντα η φύλαξη τοπογραφικών &  
κατασκευαστικών σχεδίων σε έντυπη 
μορφή 

 

 Υπήρχαν πάντα οι φάκελοι Αρχείου που 
καταγράφονταν οι σχετικές λεπτομέρειες 
για κάθε τμήμα του οδικού δικτύου ή/και 
υποδομής (σχεδιασμό, κατασκευή, 
συντήρηση).   



 Η χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για 
καταχώρηση πληροφοριών συντήρησης του οδικού 
δικτύου άρχισε στο Τμήμα από το 1992, στη βάση 
περιγραφικών αναφορών όσον αφορά χωρική θέση 
του τμήματος υπό αναφορά, και την χωρίς 
σύνδεση με χαρτογραφικό υπόβαθρο (early Highway 
Management System). 
 

 Για βελτίωση της διαχείρισης του οδικού δικτύου, 
το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανάπτυξε σύγχρονο 
Σύστημα Διαχείρισης Οδικών Πληροφοριών 
(HIGHWAY MANAGEMENT SYSTEM) - 
χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Τέταρτο 
Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο Κύπρου – Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005.  



 Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Οδικών Πληροφοριών (HIGHWAY 
MANAGEMENT SYSTEM) επιτρέπει για πρώτη φορά οι σχετικές 
πληροφορίες του κύριου, δευτερεύοντος και τοπικής 
σημασίας οδικού δικτύου να αποθηκεύονται, να είναι 
προσβάσιμες, να αναλύονται και να παρουσιάζονται στη 
βάση χαρτογραφικού υπόβαθρου. 
 



 Οι πληροφορίες που μπορούν να αποθηκεύονται περιλαμβάνουν τη 
γεωμετρία των δρόμων, τον προγραμματισμό έργων, τις 
δραστηριότητες συντήρησης δρόμων, μετρήσεις οδικής κυκλοφορίας, 
οδικά ατυχήματα, διαχείριση συμβολαίων, γεφύρια και άλλες 
κατασκευές καθώς και τον εξοπλισμό δρόμων.  



Το σύστημα συμπεριλαμβάνει εφαρμογές όπως: 

 Ανάλυση μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων 
που συλλέγονται αυτόματα ή από άλλες 
πηγές, με δυνατότητες για παρεμβολή και 
εξαγωγή αποτελεσμάτων για υπολογισμό του 
αριθμού των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό 
δίκτυο,  

 Δημιουργία Λεπτομερών Αναφορών: 
δυνατότητα των χρηστών να αντλήσουν και να 
δουν πληροφορίες δυναμικά σε ψηφιακά 
αποθηκευμένους χάρτες – π.χ. Μελανά Σημεία  



 Για εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων 
του ίδιου συστήματος ολοκληρώθηκε το 
2012 τρισδιάστατη σάρωση στο 
υπεραστικό οδικό δίκτυο 
(αυτοκινητοδρόμους). 

 

 Το έργο “3D-GIS for Cyprus Trans-European 
Network” χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από 
το ταμείο των διευρωπαϊκών δικτύων.  







Το 3D Mobile Mapping System 
αποτελείται απο τα συστήματα: 
 

 
•3D-Road Creator λογισμικό 
με το οποίο ψηφιοποιούνται 
και ελέγχονται τα 
χαρακτηριστικά της οδού. 
 
 
•3D-Road Manager με το 
οποίο πραγματοποιείται η 
διαχείριση των χωρικών 
δεδομένων. 

 

•3D-Road Mobile Unit με το 
οποίο πραγματοποιείται 
η αποτύπωση. 
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Διαχείριση και έλεγχος των δεδομένων του 
οδικού δικτύου 

Διαγράμμιση 
οδοστρώματος όπως 
παράχθηκε από τα 

δεδομένα Laser 

Στηθαίο Ασφαλείας 

Οριοδείκτης 

Μετά από τη ψηφιοποίηση και την 
ανάλυση των δεδομένων Laser 
(Point Clouds) καταλήγουμε σε 

απόλυτη απεικόνιση των 
χαρακτηριστικών του οδικού 

δικτύου 



External 
DB1 

External 
DB2 

3D-Road Manager 
Database 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες 
σχεσιακές βάσεις 



Από τον πίνακα Street Furniture Specifics είναι εφικτή η προσθήκη 

στοιχείων Οδικού Εξοπλισμού μέσω της επιλογής Add  

 





 Για διαχείριση του οδικού δικτύου, μέσα 
από το έργο «ΔΙΑΥΛΟΣ» έχει δημιουργηθεί 
σύστημα συλλογής δεδομένων από το κύριο 
οδικό δίκτυο της Κύπρου ανά 5 λεπτά. 

 Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2014 

 Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 κατά 80%. 

Ιστοσελίδα για το Έργο 

www.diavlos.org.cy 

 
 

http://www.diavlos.org.cy/
http://www.diavlos.org.cy/
http://www.diavlos.org.cy/
http://www.diavlos.org.cy/


Το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ 

Συμπεριλαμβάνει το κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο για όλη 
την Κύπρο 

• 28 Ανιχνευτές Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 28 Μετρητές Κυκλοφορίας 
 

• 5 CCTV – Κάμερες 
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Για Κυκλοφοριακά Δεδομένα 

www.traffic4cyprus.org.cy 

 
 

http://www.traffic4cyprus.org.cy/


 Που βρίσκεται το Τμήμα μέσα 
από την εισαγωγή των ΓΣΠ; 
 
 
 
 
 
 

 
BACK TO THE DRAWING BOARD 

1992  
Πρώτα Βήματα 

Μηχανογράφησης 

2014 – Νέες 
Εφαρμογές 

Παλαιότερα   
Συστήματα 

Αρχειοθέτησης 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Anthony, P&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Anthony, P&field1=Contrib


Απαιτείται εκ νέου: 

1. Δημιουργία νέας προσέγγισης για την 
εισαγωγή των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών  

2. Πλήρης Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης 
και δημιουργία πλάνου με εφικτά βήματα 

3. Συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων 



Απαιτείται εκ νέου: 

1. Εξασφάλιση Υποστήριξης από την Διεύθυνση 
του Τμήματος για την προσέγγιση αυτή  
 Δημιουργία Ομάδας Υλοποίησης/Διασύνδεσης, 

Υποστήριξης & Εξέλιξης των Συστημάτων με όλα τα 
δικαιώματα διαχείρισης υφιστάμενων παρεμφερών 
συστημάτων 

 Εξασφάλιση πόρων 

 Εμπλοκή στη τήρηση της υλοποίησης (βημάτων και 
χρονοδιαγραμμάτων) 

 Τα νέα συστήματα γίνονται μέρος της καθημερινής 
εργασίας 

 Τα παλιά συστήματα μπαίνουν στο συρτάρι και 
κλειδώνονται (μετά την μεταφορά των δεδομένων και 
της δοκιμαστικής περιόδου)  
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