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Κατά την ενδέκατη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου

Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 2) συζητήθηκε αποκλειστικά η εξής θεματική :

Θεματική  : Ολοκλήρωση  απάντησης  στο  Αρ.  Πρωτ.  ΔΤΕ/οικ/20407/279  της

15.04.2014  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τοπογραφικών  Εφαρμογών  του  ΥΠΕΚΑ  με

θέμα:  “Επικαιροποίηση  των  στοιχείων  παρακολούθησης  της  Οδηγίας  2007/2/ΕΚ

(INSPIRE) για το έτος 2014 (έτος αναφοράς 2013).”

1. Τα κύρια σημεία της συζήτησης επί της παραπάνω θεματικής είναι τα εξής: 

Σε συνέχεια:

a. του  εγγράφου  του  ΥΠΕΚΑ  για  την  επικαιροποίηση  των  στοιχείων

παρακολούθησης της Οδηγίας Inspire, 

b. της  10ης  συνάντησης  του  ΚΟΣΕ,  με  το  οποίο  προτάθηκε  να  σταλθεί  νέος

επικαιροποιημένος κατάλογος του ΥΠΕΣ για το 2014, καθώς και

c.  του Α.Π. 17348/30.04.2014, εγγράφου του Υπουργείου  με το οποίο:

✔  εγκρίθηκε η πρόταση που αποτυπώθηκε στην ανωτέρω συνάντηση

του ΚΟΣΕ 

✔δόθηκε η εντολή στο ΚΟΣΕ για να προχωρήσει στις απαραίτητες

ενέργειες  για  να  παραχθούν  οι  απαιτούμενες  υπηρεσίες  που

αντιστοιχούν στον κατάλογο και να σταλθούν στο ΥΠΕΚΑ

κατά  τη  συνάντησή  μας  διαπιστώθηκε  ότι  έγιναν  οι  απαραίτητες  ενέργειες,  το

αποτέλεσμα  των  οποίων  αποτυπώνεται  τόσο  στο  σύνδεσμο:

h  tt  p://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home,  όσο  και  στον

επισυναπτόμενο  πίνακα  Καταλόγου  2014,  με  μορφή  excel.  Αποφασίστηκε  δε  το

πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να γίνει  η επόμενη συνάντηση του ΚΟΣΕ για τον

προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών μας.
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2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Β. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  (τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη ΛΟΓΩ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ή και ΑΔΕΙΩΝ)

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ

ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
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