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Κατά την τρίτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε  η πλειοψηφία των μελών του 
Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 5) συζητήθηκαν τα εξής:

 Λήψη  απόφασης  για  το  εργαλείο  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  για  την 
παραγωγή των μεταδεδομένων μας

 Συμφωνία χρονοδιαγράμματος επιμέρους συναντήσεων για την παραγωγή 
των μεταδεδομένων

 Συνοπτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών μας αναφορικά με 
την αξιοποίηση του geonetwork από το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ.

 Πρόταση επόμενης συνάντησης του ΚΟΣΕ 

1. Σε συνέχεια συνοπτικής παρουσίασης των δεδομένων που ήδη έχουν δοθεί από τα 
μέλη  του  ΚΟΣΕ,  παρουσιάστηκαν  δυο  εργαλεία  για  τη  δημιουργία 
μεταδεδομένων: 

i. το αρχείο μορφής  excel που χρησιμοποιήθηκε από το ΚΟΣΕ και 
τον  ΟΚΧΕ  σε  προγενέστερες  συμπληρώσεις  των  καταλόγων 
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=30&Itemid=43

ii. το Inspire metadata editor: 
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/

Λόγοι  απλότητας  ως  προς  την  συμπλήρωση,  δυνατότητας  επαναχρησιμοποίησης 
αλλά και χρήσης των μεταδεδομένων π.χ. από το geonetwork, οδήγησαν στην λήψη 
απόφασης  για αξιοποίηση του Inspire metadata editor ως προς την συμπλήρωση 
των μεταδεδομένων.

2. Συμφωνήθηκε  ότι  λόγω  του  φόρτου  εργασίας  των  συναδέλφων  είναι 
αποτελεσματικότερο  να  περάσει  ο  Παναγιώτης  Σαμαρτζής  από  τις  επιμέρους 
διευθύνσεις ώστε να συμπληρωθούν επιτόπου τα μεταδεδομένα, σύμφωνα με το 
παρακάτω χρονοπρογραμματισμό:

Τετάρτη 03/07: Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ

Πέμπτη 04/07:  Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών και  Γενική Γραμματεία 
Ισότητας

Παρασκευή 05/07: Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ.

Δευτέρα 08/07 – Παρασκευή 12/07: 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
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Οι  συνάδελφοι  εκπρόσωποι  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  λόγω  της  εμπειρίας  τους  θα 
δημιουργήσουν αυτοδύναμα τα μεταδεδομένα τους, μέσω του Inspire metadata editor, 
στο παραπάνω διάστημα (έως 12/07)

3. Παρουσιάστηκε  συνοπτικά  η  πρόοδος  των  εργασιών  για  την  εξοικείωση  των 
μελών του ΚΟΣΕ με την χρήση του  geonetwork.  Τα μέλη (με αλφαβητική σειρά 
καταγραφής)  :  Νίκος  Δίκαρος,  Παναγιώτης  Σαμαρτζής,  Μαρίνος  Σκολαρίκος  και 
Μαίρη  Τζεβελέκη,  έχουν  ξεκινήσει  μια  κοινή  προσπάθεια  στον  τομέα  αυτό  και 
στόχος  είναι  έως  τις  αρχές  του  Σεπτέμβρη  να  είναι  σε  λειτουργία  μια  τέτοια 
εφαρμογή από το ΚΟΣΕ. Στην πορεία αυτή έχουν συμβάλλει και συνάδελφοι από τον 
ΟΚΧΕ που  είχαν  αναλάβει  μια  τέτοια  πρωτοβουλία  η  οποία  είναι  σε  λειτουργία 
σήμερα.

4.  Επόμενη  συνάντηση  της  ομάδας  του  ΚΟΣΕ προγραμματίζεται  για  τις  αρχές 
Σεπτεμβρίου, οπότε και θα παρουσιαστούν τα μεταδεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί 
καθώς και – στο βαθμό που είναι εφικτό – η παρουσίαση του geonetwork του ΚΟΣΕ. 
Επίσης  με  αφορμή  τις  επιμέρους  συναντήσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν 
επισημάνθηκε  η  ανάγκη  διερεύνησης  των  δυνατοτήτων  αξιοποίησης  του 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών προς όφελος του έργου των Διευθύνσεων 
του Υπουργείου. 

5. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων

Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

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

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
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