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Γενικά 

Η φόρμα αυτή αποτελεί αίτηση προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 

(ΥΥ) για τη χρήση της Υπηρεσίας Web Map Service (WMS) η οποία και αποτελεί Πνευματική 

της Ιδιοκτησία. 

Εξέλιξη του Αιτήματος σας 

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της παρούσας αίτησης, το αρμόδιο τμήμα της ΥΥ 
που θα μελετήσει/ επεξεργαστεί το αίτημα σας, θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη του 
καθώς και  την διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση/διεκπεραίωση 
του.  

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων/ Πληροφοριών 

Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί και αφορά προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Η ΥΥ δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνον για 
περιπτώσεις διαφήμισης/ενημέρωσης και στατιστικών ερευνών σχετικά με το έργο και τα 
προϊόντα της και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών 
νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές και μόνο. 
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1. Συμπλήρωση στοιχείων 

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος:  

Επωνυμία Εταιρείας/ 

Φορέα: 

 

Θέση στην Εταιρεία ή τον 

Φορέα: 

 

Διεύθυνση:   

Τηλέφωνα:   

Fax:   

E-mail:  

Α.Φ.Μ.   

Αντικείμενο Εργασιών 

Εταιρείας ή Φορέα: 
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2. Η Εταιρεία – Ο Φορέας σας  

Αναφέρατε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για την εταιρεία ή τον φορέα έτσι ώστε 

να έχουμε την σαφέστερη δυνατή εικόνα για την μορφή, το αντικείμενο και το έργο της. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Σκοπός της αίτησης 

Αναφέρατε τον σκοπό για οποίο αιτείσθε τις Υπηρεσίες της ΥΥ και που ακριβώς θα 

χρησιμοποιηθούν αυτές. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Επιλογή Χρήσης 

(Επιλέξτε μεταξύ α ή β ή α και β) 

 

α.  Δίμηνη (2Μ) Δοκιμαστική 

(1) Αιτούμενη Υπηρεσία/Πακέτο 

Σημειώσατε τη μορφή της Υπηρεσίας WMS που επιθυμείτε να σας παρέχει η ΥΥ 

κατά την δίμηνη δοκιμαστική περίοδο: 

 WMS Standard 

 WMS Plus  

 WMS Advanced 

 

(2) Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης της Υπηρεσίας 

Αναφέρατε την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας αναφέροντας τους 

λόγους γι’ αυτό. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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β.  Πλήρης χωρίς Δοκιμαστική Περίοδο 

(1) Αιτούμενη Υπηρεσία/Πακέτο 

Σημειώσατε την μορφή/πακέτο της Υπηρεσίας WMS που επιθυμείτε να σας παρέχει 

η ΥΥ. 

 

 WMS Standard WMS Plus WMS Advanced 

WMS 100K    

WMS 500K    

WMS 1000K    

 

(2) Επιθυμητός Χρόνος Έναρξης της Υπηρεσίας 

Αναφέρατε την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας αναφέροντας τους 

λόγους γι’ αυτό. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι 

ακριβείς και αληθινές. 

Επίσης ότι έλαβα γνώση των όρων χρήσης και της τιμολογιακής πολιτικής της Υπηρεσίας 

Web Map Service της ΥΥ/ΠΝ (ως συνημμένο Παράστημα ‘’Α’’). 

Υπογραφή αιτούντος :  

  

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος   

  

Εκ μέρους:  

(Όνομα Εταιρείας ή Φορέα)  

(σφραγίδα)  

Ημερομηνία :  

 

Παρακαλούμε, αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση με κάποιον από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 Ταχυδρομικά 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 

Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού  

Λεωφ. Μεσογείων 229 (Στρατόπεδο Παπάγου) 

ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  

 

 E-mail 

ne_hnhs@navy.mil.gr 

 

 Fax 

+30 210 6557139 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 6551781, +30 210 6551818, +30 2106551828
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  

&  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Web Map Service (WMS)  

Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ 

Γλωσσάρι Τεχνικών και άλλων Όρων 

WMS Υπηρεσία θέασης ενιαίου (seamless) ναυτικού χάρτη σε μορφή 

tiles. 

ΥΥ Υδρογραφική Υπηρεσία 

Πελάτης Ο φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, ο οποίος υπογράφει τη σχετική 

σύμβαση χρήσης του WMS με την ΥΥ. 

Χρήστης Ο χρήστης της υπηρεσίας μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής του 

πελάτη, για την οποία ο πελάτης έχει υπογράψει σχετική σύμβαση 

χρήσης. 

Σύμβαση Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ πελάτη και ΥΥ για παροχή της 

υπηρεσίας WMS. 

 

1. Τιμολογιακή Πολιτική 

Η Τιμολόγηση του WMS βασίζεται σε τρεις (3) παραμέτρους: 

 Περίοδος συνδρομής 

 Λειτουργικότητα 

 Όγκος συνδρομής 
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1.1. Περίοδος Συνδρομής 

Το WMS διατίθεται σε περιόδους 12 μηνών.  

Η έναρξη της περιόδου συνδρομής ορίζεται ημερολογιακά από την ημέρα της πρώτης 

πρόσβασης. 

Υπάρχει η δυνατότητα 2μηνης δοκιμαστικής περιόδου χωρίς χρέωση, η οποία δεν είναι 

ανανεώσιμη. 

Η ανανέωση της περιόδου συνδρομής για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες θα γίνεται 

αυτόματα, εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί την διακοπή της υπηρεσίας με έγγραφη αίτησή του, η 

οποία πρέπει να υποβληθεί στην ΥΥ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν 

από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής. Σε περίπτωση της ανανέωσης, ο πελάτης 

θα τιμολογείται για το πακέτο συνδρομής που χρησιμοποιούσε κατά την ημερομηνία 

ανανέωσης και θα αφορά περίοδο συνδρομής για τους επόμενους 12 μήνες. 

1.2. Λειτουργικότητα 

Η υπηρεσία WMS θα προσφέρεται σε τρεις (3) διαφορετικές μορφές ανάλογα με τη 

λειτουργικότητα που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Λειτουργικότητα 
WMS 

Standard 

WMS 

Plus 

WMS 

Advanced 

Απλή θέαση X X X 

Εκτύπωση περιοχής θέασης X X X 

Εμφάνιση στίγματος κάτω δεξιά σε (φ, λ)  X X X 

Δυνατότητα μετάβασης σε στίγμα  X X 

Δυνατότητα μέτρησης γωνίας απόστασης από δύο 

σημεία  
 X X 

Δυνατότητα μέτρησης απόστασης αθροιστικά  

(x σημεία) 
 X X 

Δυνατότητα θέασης χαρακτηριστικών (Attributes)    X 
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α. Απλή Θέαση 

Επιτρέπει στον χρήστη να μεταβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη και σε 

οποιαδήποτε κλίμακα μέσω λειτουργιών “Pan” και “Zoom”. 

β. Εκτύπωση περιοχής θέασης 

Επιτρέπεται η δυνατότητα αποθήκευσης του ορατού χάρτη στην οθόνη, στη 

συγκεκριμένη κλίμακα, σε αρχείο JPG χαμηλής ανάλυσης. 

γ. Εμφάνιση στίγματος κάτω δεξιά σε (φ, λ) 

Το στίγμα στο οποίο θα βρίσκεται ο cursor θα πρέπει να εμφανίζεται κάτω δεξιά 

(ενδεχομένως στο status bar). Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τη μορφή (Δεκαδικές 

μοίρες, Μοίρες – Δεκαδικά πρώτα, Μοίρες – Πρώτα – Δεκαδικά Δεύτερα). 

δ. Δυνατότητα μετάβασης σε στίγμα 

Ο χρήστης εισάγει ένα στίγμα με επιλεγμένο τρόπο (Δεκαδικές μοίρες, Μοίρες – 

Δεκαδικά πρώτα, Μοίρες – Πρώτα – Δεκαδικά Δεύτερα) και μεταβαίνει σ’ αυτό στην 

καλύτερη δυνατή κλίμακα. 

ε. Δυνατότητα μέτρησης γωνίας απόστασης από δύο σημεία 

Ο χρήστης επιλέγει δύο σημεία από τα οποία μετριέται η απόσταση (Ν. μίλια, Χλμ, ή 

Μέτρα) καθώς και η γωνία (αζιμούθιο). 

στ. Δυνατότητα μέτρησης απόστασης αθροιστικά (x σημεία) 

Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει x σημεία, δημιουργώντας μια τεθλασμένη γραμμή 

και το σύστημα να εμφανίζει τη συνολική απόσταση (Ν. μίλια, Χλμ, ή Μέτρα). 

ζ. Δυνατότητα θέασης χαρακτηριστικών (Attributes) 

Μετά από δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη θα βγαίνει λίστα με τις 

χαρτογραφικές οντότητες (Objects) που περιέχονται στο σημείο και στη συνέχεια 

μετά από επιλογή κάποιας από αυτές θα βγαίνει λίστα με τις ιδιότητες (Attributes) 

και τις τιμές τους, για το επιλεγμένο Object. 
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1.3. Όγκος Συνδρομής 

Μέσω του WMS της ΥΥ διανέμονται εικόνες σε μορφή tiles, που συνθέτουν ανά πάσα στιγμή 

έναν ενιαίο (seamless) χάρτη στη δεδομένη κλίμακα, που έχει επιλεγεί από τον χρήστη, 

ανάλογα με την τρέχουσα μεγέθυνση (zoom). Τα tiles αυτά δημιουργούνται από τα ENCs της 

ΥΥ. 

Ως Όγκος Συνδρομής ορίζεται το επιτρεπόμενο πλήθος των tiles που μπορεί ο χρήστης να 

χρησιμοποιήσει για την εμφάνιση του χάρτη στην οθόνη του. Θα υπάρχει για κάθε πελάτη 

μετρητής που θα καταγράφει το πλήθος των tiles που δημιουργούνται από τις ενέργειες του 

χρήστη (Zoom In, Zoom Out, Pan, Query, κλπ).  

Ο πελάτης θα ενημερώνεται με e-mail όταν τα tiles images που θα έχουν κατεβάσει οι 

χρήστες τις εφαρμογής του, για την οποία παρέχεται το WMS, φθάσουν το 80% του όγκου 

που έχει αγοράσει για την τρέχουσα περίοδο της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που εντός της δωδεκάμηνης διάρκειας της υπηρεσίας καλυφθεί το 100% του 

όγκου της συνδρομής που έχει αγοραστεί από τον πελάτη, η υπηρεσία θα διακόπτεται. 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα αφορούν στην υπηρεσία “WMS 

Standard”. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η υπηρεσία “WMS Plus” οι τιμές αυξάνονται κατά 

15%, ενώ για την υπηρεσία “WMS Advanced” η προσαύξηση είναι 25%. 

Τα σενάρια που μπορεί να αγοράσει ο πελάτης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Υπηρεσία Όγκος Συνδρομής σε 

αριθμό tiles 

Τιμή Σχόλια 

WMS 100K 100.000 WMS Images 2.500,00€ Υποχρεωτικό 

WMS 500K 500.000 WMS Images 1.250,00€ Αθροιστικά στα προηγούμενα 

WMS 1000K 1.000.000 WMS Images 2.000,00€ Αθροιστικά στα προηγούμενα 

 

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών που αγοράζονται από την αρχή 

της περιόδου αυτής. Σε περίπτωση ανάγκης αναβάθμισης εντός της περιόδου, τότε στις τιμές 

αναβάθμισης υπάρχει προσαύξηση 25%. 
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Παραδείγματα 

1. Αγορά WMS 500Κ για WMS Plus για 12 μήνες. 

2.500,00€ + 1.250,00€ = 3.750,00€ + 15% = 4.312,50€ 

2. Αγορά WMS 100Κ για WMS Standard για 12 μήνες και αναβάθμιση σε WMS 

500K τον δέκατο (10ο) μήνα. 

2.500,00€ + (1.250,00€+ (1.250,00€ + 25%))   =  4.062,50€ 

Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς πολλαπλάσιων πακέτων “WMS 500K” και “WMS 1000K” 

προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος όγκος για κάποιον πελάτη.  

Από πλευράς ΥΥ διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, με υποχρέωση ενημέρωσης του 

πελάτη γραπτώς ένα τρίμηνο πριν από την αλλαγή. Η όποια αλλαγή δεν θα αφορά στην 

τρέχουσα δωδεκάμηνη περίοδο, εκτός αν στο τρέχον διάστημα ζητηθεί αναβάθμιση της 

υπηρεσίας. 

 

2. Ακύρωση Υπηρεσίας 

Η ακύρωση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με έγγραφη δήλωση του πελάτη εντός τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης. 

 

3. Τιμολόγηση 

Η ΥΥ θα τιμολογεί τον πελάτη στην αρχή της περιόδου υπηρεσίας, κάθε φορά που γίνεται 

ανανέωση και κάθε φορά που θα ζητείται από τον πελάτη αναβάθμιση της υπηρεσίας, είτε σε 

όγκο συνδρομής είτε σε αλλαγή λειτουργικότητας.  

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

 

4. Εξόφληση τιμολογίου 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να γίνεται από τον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών 

από την έκδοσή του. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία θα διακόπτεται. 

 


