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Κατά  την  πέμπτη  συνεδρίαση,  στην  οποία  συμμετείχαν  τα  μέλη  του  Κομβικού 

Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 4) συζητήθηκαν τα εξής:

Πορεία  συγκέντρωσης  μεταδεδομένων  ανά  οργανική  μονάδα  (Δνσης  – 

φορέα), 

 Συνοπτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών μας αναφορικά με 

την αξιοποίηση του geonetwork από το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ.

 Εξέταση ερωτήματος του Δήμου Μεγαλόπολης προς το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ, 

σχετικά  με  τη  διερεύνηση  ύπαρξης  και  τη  χορήγηση  ψηφιακού 

αντιγράφου  με  χαρτογραφική  αποτύπωση  διοικητικών  ορίων  Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου (έγγραφο με Α.Π. 16118/23-08-2013).  

Ειδικότερα: 

1. Συγκεντρώθηκαν μεταδεδομένα από: 

i. Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης.  Τα  μεταδεδομένα  που  έχουν  δημιουργηθεί  αφορούν τα 

ψηφιακά  δεδομένα  που  είχε  προμηθευτεί  το  Υπουργείο  μέσω  έργου 

“Ολοκληρωμένο  Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών”, (έργο Γ΄ ΚΠΣ με κωδ. ΟΠΣ 109298). Επιπλέον δεδομένα 

που αφορούν κυρίως επιχορηγήσει θα δημιουργηθούν στην πορεία.
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ii. Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ. Τα μεταδεδομένα αφορούν την περιγραφή 

του φυσικού αρχείου με αποφάσεις καθορισμού ορίων (όσες από αυτές 

έχουν  σταλθεί  στο  Υπουργείο)  καθώς  και  περιγραφή  της  βάσης 

δεδομένων με στοιχεία από την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της 

Τ.Α. 

iii. Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών.  Τα  μεταδεδομένα  αφορούν  αρχείο  με 

χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών

iv. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Τα μεταδεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα 

σχετιζόμενα  με  τις  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  και  τους  ξενώνες  για 

θύματα βίας που διαθέτουν φορείς και ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο καθώς σε 

δεδομένα σχετιζόμενα με τα Συμβουλευτικά κέντρα γυναικών της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

v.  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  προχωρά  σε  συγκέντρωση  μεταδεδομένων  για  τα 

δεδομένα που συλλέγει για τα οποία εξετάζει τη δυνατότητα ανάρτησής 

τους  στην ιστοσελίδα της,  από όπου θα μπορούν να μεταφορτώνονται 

στην υποδομή του Υπουργείου Εσωτερικών

Το  προσεχές  διάστημα,  θα  γίνει  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  δουλειάς,  η 

συγκέντρωση  μεταδεδομένων  από  άλλες  Διευθύνσεις,  ενώ  θα  δημιουργηθούν  και 

αρχεία κατάλληλου μορφότυπου για την γεωχωρική απεικόνισή τους (όπου αυτά δεν 

υπάρχουν). 

2. Η  προσπάθεια  για  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση  και  αξιοποίηση  του 

geonetwork είναι πλέον σε τελικό στάδιο, και ήδη από τη Δνση Μηχανοργάνωσης και 

Η.Ε.Σ. του ΥΠΕΣ, έχει ζητηθεί η παροχή static ip για τον σκοπό αυτό.
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3. Ως προς το ερώτημα που κατέθεσε ο Δήμος Μεγαλόπολης στο ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ, 

μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκε η παρακάτω εισήγηση:

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3882/2010, έχει  εκδοθεί  Απόφαση της 

Εθνικής  Επιτροπής  Γεωπληροφορίας  (ΕΘΕΓ)1.  Στην  απόφαση  αυτή  ορίζονται, 

ανάμεσα  στα  άλλα  τα  de facto κοινά  υπόβαθρα,  προσδιορίζοντας  και  τους 

αρμόδιους φορείς που τα έχουν. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια – ανάμεσα στα άλλα – 

προσδιορισμού  των  Δημοσίων  φορέων  που  παράγουν  συγκεκριμένα  γεωχωρικά 

δεδομένα. Ανάμεσα σε αυτά ανήκουν και τα  Διοικητικά Όρια (βλ. σελίδα 16 της  

Απόφασης της ΕΘΕΓ) και προσδιορίζονται και οι αρμόδιοι φορείς για αυτά. 

Κατά  συνέπεια  θεωρούμε  ότι  η  επικοινωνία  του  Δήμου  Μεγαλόπολης  με  τη 

Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ, η οποία όχι μόνο έχει και την 

αρμοδιότητα για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών2, 

αλλά αποτελεί και έναν από τους αρμόδιους φορείς που διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή 

τα  διοικητικά  όρια.  σύμφωνα  με  την  παραπάνω  απόφαση  της  ΕΘΕΓ,  είναι 

απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν τα ερωτήματα που θέτει  ο Δήμος με το 

έγγραφό του.

Συμπληρωματικά  ως  προς  τα  παραπάνω,  η  Διεύθυνση  Οικονομικών  ΟΤΑ  του 

Υπουργείου  Εσωτερικών  διαθέτει  φυσικό  αρχείο  με  αποφάσεις  καθορισμού 

διοικητικών ορίων, το οποίο δεν είναι ψηφιοποιημένο.

1 βλ. Απόσπασμα υπ’ αριθμόν 2/03/02-04-2012 Πρακτικού Συνεδρίασης της ΕΘΕΓ αναρτημένη στο 
www  .  eygep  .  gr   και στη διαδρομή: Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας / Πρόγραμμα και Πρακτικά 
Συνεδριάσεων, αναφερόμενη ως: Απόφαση λήψης μέτρων για την προώθηση της κοινοχρησίας 
και της περαιτέρω χρήσης γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις 
επιταγές των Νόμων 3882/2010 και 3979/2011.
2 Σύμφωνα με το Α.Π. οικ. 49831/713 της 06.09.2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ  το οποίο έχει αναρτηθεί 
στη διαδρομή  http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/KOSE/ και με τον τίτλο: επιστολή προς ΚΟΣΕ 
για λειτουργία ΕΥΓΕΠ από ΥΠΕΚΑ  
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4. 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
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

Μη μέλη αλλά με ενδιαφέρον συμμετοχής ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΠΙΛΑ ΝΑΤΑΣΑ ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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