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Κατά τη δεύτερη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου 

Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 

χειρίζεται θέματα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στο πλαίσιο του 

Νόμου 3882/2010 και εκπρόσωπος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (βλέπε Σημείο 

2) συζητήθηκαν τα εξής: 

 Θεματική 1η: Συζήτηση – ενημέρωση για το έργο του ΚΟΣΕ 

 Θεματική 2η: Συζήτηση – σχεδιασμός βημάτων για τη στήριξη του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων στο πλαίσιο του αιτήματός του και της απάντησης που δόθηκε 

σε αυτό από το Υπουργείο. 

 

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

 

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

επιμέρους ζητήματα: 

 

Ζήτημα 1ο: Έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου και του ρόλου του ΚΟΣΕ στο 

Υπουργείο. 

Ζήτημα 2
ο
: Στο βαθμό που διάφορες οργανικές μονάδες του Υπουργείου επιθυμούν 

τη διερεύνηση της δυνατότητας χαρτογραφικής αποτύπωσης και διαχείρισης της 

πληροφορίας που διαθέτουν, είναι εφικτό από το ΚΟΣΕ να παρασχεθεί η 

απαιτούμενη τεχνογνωσία. Για τον λόγο αυτό τα μέλη του ΚΟΣΕ που εκπροσωπούν 

συγκεκριμένες οργανικές μονάδες, θα εισάγουν προς συζήτηση τέτοια αιτήματα στο 

πλαίσιο των εργασιών της ομάδας αυτής.   

Ζήτημα 3
ο
: Τονίσθηκε η σημασία αξιοποίησης υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και 

η παροχή, μετά από λήψη απόφασης από το κατάλληλο ιεραρχικό επίπεδο, 

υπηρεσιών wms και wfs ώστε να διασφαλίζεται: 

Α) η απρόσκοπτη λειτουργία / συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων 

δεδομένων και  
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Β) να επιτρέπεται η διαχείριση των δεδομένων με desktop εφαρμογές 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

 

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

Δήμου για την στήριξη από το ΚΟΣΕ στη διαδικασία γεωχωρικής αποτύπωσης του 

Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Κύρια ζητήματα: 

Ζήτημα 1
ο
: Το όλο έργο θα προσεγγισθεί σταδιακά σε 4 βήματα: 

1
ο
 βήμα: Δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων και αξιοποίηση συμβολισμών που 

χρησιμοποιούνται στα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

2
ο
 βήμα: Δημιουργία μεταδεδομένων 

3
ο
 βήμα: Εισαγωγή μεταδεδομένων σε κατάλογο μεταδεδομένων 

4
ο
 βήμα: Εισαγωγή δεδομένων σε server και διάθεσή τους με υπηρεσίες wms και wfs 

Ζήτημα 2
ο
:  

Α. Σε οργανωτικό – διαδικαστικό επίπεδο θα χρειαστεί η ενεργοποίηση του ΚΟΣΕ 

του Δήμου. 

Β. Προτάθηκε και συμφωνήθηκε κάθε εβδομάδα να υπάρχει ενημέρωση από το Δήμο 

για την πορεία υλοποίησης των βημάτων με παράλληλη στήριξη από το ΚΟΣΕ του 

Υπουργείου. 

Γ. Ως πρώτος χρονικός στόχος τέθηκε έως την 20
η
 Νοεμβρίου, να έχει παραχθεί ένας 

κρίσιμος όγκος γεωχωρικών δεδομένων από το Δήμο. 

Δ. Αποσαφηνίσθηκε ότι την ευθύνη συντονισμού και στήριξης του εγχειρήματος θα 

έχει ο πρόεδρος του ΚΟΣΕ ενώ όλη η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων του Νόμου 3882/2010 και της Υ.Α. με Α.Π. 41179/23.10.2014 του 

ΥΠΕΣ.  

Μετά από διαλογική συζήτηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2
ης

 συνάντησης του 

ΚΟΣΕ του Υπουργείου. 
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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 ΔΡΟΣΟΣ  ΝΙΚΟΣ 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΠΕΛΑ  ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΠΙΔΟΥ ΗΡΩ ΛΕΠΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΝΑΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΠΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΕΚΑ   

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

ΛΕΤΤΗ ΜΑΡΙΝΑ   

 


