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

Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) καθώς και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ που χειρίζονται τα θέματα 

της  Εθνικής  Υποδομής  Γεωχωρικών  Πληροφοριών  στο  πλαίσιο  του  Νόμου 

3882/2010, (βλέπε Σημείο 2) συζητήθηκαν τα εξής:

Θεματική  1η:   Η  πορεία  των  εργασιών  μας  στο  πλαίσιο  του  Νόμου 

3882/2010  και  των  απαιτήσεων  της  Οδηγίας  Inspire  όπως  αυτή 

εξελίσσεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεματική 2η:   Η ενημέρωση των παρευρισκομένων για το Ολοκληρωμένο 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του ΥΠ.ΕΣ. 

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

Θεματική 1η: Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής έγινε συζήτηση γύρω απο 3 

επιμέρους ζητήματα:

Ζήτημα 1ο: Παρουσίαση της πορείας μας απο την έναρξη της δουλειάς μας έως 

σήμερα.  Όπως  έχει  αποτυπωθεί  και  στο  κείμενο  κύριων  σημείων  της  7ης 

συνάντησής μας, ήδη από την 2η συνάντηση του ΚΟΣΕ (31/5/2013) είχε τεθεί ως 

πρόταση  η  δοκιμή  ανάπτυξης  εφαρμογής  αξιοποιώντας  το  ανοικτό  λογισμικό 

geonetwork,  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  ως  κατάλογος  μεταδεδομένων, 

καθώς  και  για  απεικόνιση  και  διαμοιρασμό  δεδομένων,  όχι  μόνο  αυτών  που 

εμπίπτουν  στις  Θεματικές  της  Οδηγίας  Inspire  αλλά  και  της  ευρύτερης 

διοικητικής πληροφορίας που διαθέτει / παράγει το Υπουργείο. Το αποτέλεσμα 

αυτής της προσπάθειας, σε κρίσιμα σημεία της οποίας είχαμε ενεργό στήριξη απο 

τις συναδέλφους του ΥΠΕΚΑ – Έλενα και Ευγενία Γρηγορίου- , απεικονίζεται 

πλέον εδώ:  http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork, 

Απο διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,  αναδείχθηκαν τα παρακάτω σημεία 

ως δυνητικά οφέλη: 
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a. Συγκέντρωση σε έναν κόμβο των διαθέσιμων και των παραγόμενων δεδομένων 

απο το ΥΠΕΣ, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει κόμβο πληροφόρησης Δημόσιων 

Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Πολιτών,

b. Η πληροφόρηση είναι δομημένη με συγκεκριμένο τρόπο καθώς  συνοδεύεται 

απο μεταδεδομένα για  αυτήν (ενδεικτικά  σημεία:  Συνοπτική  αποτύπωση της 

πηγής προέλευσης,  περιγραφή του περιεχομένου της,  του χρόνου παραγωγής 

και ισχύος της, του υπεύθυνου επικοινωνίας, των όρων διάθεσής της, κ.α. ), 

c. Η πληροφόρηση μπορεί να είναι διαθέσιμη σε τρία επίπεδα: 

✔γνωστοποίηση το τι υπάρχει (κατάλογος μεταδεδομένων)

✔απεικόνιση  δεδομένων  σε  χάρτη  (εφόσον  είναι  εφικτό  και 

επιθυμητό / απαραίτητο)

✔διάθεση  των  δεδομένων  που  συγκροτούν  τη  συγκεκριμένη 

πληροφορία (εφόσον είναι εφικτό και επιθυμητό / απαραίτητο)

d. Η διαθέσιμη πληροφορία αυτή μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση χρόνου 

και κόστους, 

e. Η διάθεση της πληροφορίας, μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο και βελτίωση της 

ποιότητάς  της  απο  την  ανάδραση  που  αναμφίβολα  θα  προκύψει,  απο  το 

εξωτερικό περιβάλλον του Υπουργείου,

f. Η  διάθεση  της  πληροφορίας  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  διαδικασίες 

συστηματοποίησης της πληροφορίας που παράγεται απο το Υπουργείο,

g. Στη διάρκεια του χρόνου, δεν χάνεται η παλαιότερη πληροφορία, καθώς μπορεί 

να λειτουργεί και ως αποθετήριο,

h. Αποτελεί μια συμμόρφωση ως προς τις κατευθύνσεις της Οδηγίας  Inspire  και 

του Νόμου 3882/2010
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Επιπρόσθετα  ως  προς  τα  παραπάνω που  αποτελούν  γενικότερα  χαρακτηριστικά 

κάθε  προσπάθειας  δημοσιοποίησης ενός  καταλόγου  μεταδεδομένων,  καθώς και 

παροχής υπηρεσιών απεικόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων, απο τη συζήτηση 

αναδείχθηκε και η σημασία του γεγονότος ότι  η εφαρμογή αυτή είναι πλέον ένα 

“προϊόν” που παράχθηκε απο το ΚΟΣΕ του Υπουργείου και μπορεί να δοθεί στα 

ΚΟΣΕ των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ζήτημα 2ο: Ξεκίνησε μια συζήτηση επέκτασης της προσπάθειας αυτής εντός του 

2014.

Ζήτημα 3ο: Με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στην Πανευρωπαϊκή Δημόσια 

Διαβούλευση για την Οδηγία   Inspire  , η οποία γίνεται στο πλαίσιο αξιολόγησης των 

πολιτικών που  αφορούν  την  Οδηγία,  αναδείχθηκε  απο  τη  συζήτηση  η  αξία 

συμμετοχής  του  καθενός  μας  ξεχωριστά  (ως  χρήστη  των  υπηρεσιών  που 

παρέχονται σε υλοποίηση της Οδηγίας) αλλά και συλλογικά ως ΚΟΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση του  ερωτηματολογίου  και 

συμφωνήθηκε ότι έως τις 24 Φεβρουαρίου που λήγει η προθεσμία συμμετοχής, 

να έχουμε συμμετάσχει και ατομικά και ως ΚΟΣΕ.

Θεματική  2η:  Ως  προς  τη  δεύτερη  θεματική  έγινε  παρουσίαση  του 

Ολοκληρωμένου  Γεωγραφικού  Συστήματος  Πληροφοριών  του  ΥΠΕΣ,  κυρίως 

μέσω παρακολούθησης 2 μικρών video που αφορούν τις εφαρμογές CARTO και 

ANALYSIS,  που  έχουν  αναπτυχθεί,  λειτουργούν  και  είναι  στη  διάθεση  του 

Υπηρεσιών του Υπουργείου για χρήση και αξιοποίηση.
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2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΕΣ

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

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΕΚΑ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ
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