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ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 7ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Γραφείο 704 Σταδίου 27, Αθήνα 25/7/2017
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Κατά την έβδομη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) και είχε προσκληθεί ο συνάδελφος κ. Γ. Χρυσάφης, συζητήθηκαν
οι εξής θεματικές:
1η

θεματική:

Παρουσίαση

κύριων

πορισμάτων

από

το

workshop

που

πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017 απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα : “την αξιολόγηση της προόδου στην υλοποίηση των
Εκτελεστικών Κανονισμών και Τεχνικών Προδιαγραφών της Οδηγίας INSPIRE για
τα γεωχωρικά δεδομένα, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα μεταδεδομένα αυτών”
2η θεματική: Δημιουργία πρότασης για προτεραιότητες ως προς την περαιτέρω
ανάπτυξη του Inspire validator.

Ειδικότερα:
Επί της 1ης θεματικής:
Από τον συμμετέχοντα στο workshop Παναγιώτη Σαμαρτζή παρουσιάστηκαν τα εξής

1. Την περίοδο αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συντονίζει σε
προκαταρκτικό και τεχνικό επίπεδο τις προσπάθειες για την βελτίωση της
προόδου της Χώρας μας ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας Inspire.

2. Στο πλαίσιο αυτό και κατά την συνάντηση έγινε ανάμεσα σε άλλα παρουσίαση
του έργου του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναφέρθηκε ότι η δουλειά που
είχε γίνει στο ΚΟΣΕ, σε περίοδο για την οποία δεν είχε καμία θεσμική αρμοδιότητα
παραγωγής δεδομένων στο πεδίο εφραμογής της Οδηγίας, κινήθηκε σε καθαρά
εθελοντική και πειραματική βάση. Παρουσιάστηκε επίσης η ανάγκη απλοποίησης –
απλούστευσης των απαιτήσεων της Οδηγίας, ώστε να γίνει κατανοητό το
περιεχόμενό της σε ευρεύτερο σύνολο υπαλλήλων και εφικτή η υλοποίησή της. Στην
κατεύθυνση αυτή κάθε πρόταση όπως αυτή της δράσης Inspire for beginners, αλλά
και τα εργαλεία που αναπτύσσονται απο την Ε.Ε. είναι παραπάνω απο
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καλοδεχούμενα. Τέλος επισημάνθηκαν 2 σημεία. Το πρώτο αφορά στην πρόταση
για 6 διοικητικά επίπεδα, τα οποία υπολείπονται κατά 1 απο τα 7 διοικητικά
επίπεδα που έχει σήμερα η χώρα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι στις Διοικητικές
μονάδες (Administrative units) χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία και για τα
Maritime units.

Από την συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε ιδίως η ανάγκη για
1. να αποσαφηνιστούν τα εθνικά σύνολα αναφοράς και οι «κύριοι» αυτών
(όπως ορίζονται στο Ν. 3882/2010), ως αφετηρία της προσπάθειας αυτής,
2. συνεργασία μεταξύ κεντρικών φορέων ξεκινώντας από τους βασικούς
συμμετέχοντες στο εγχείρημα, θεωρώντας ότι μια τέτοια προσπάθεια θέλει
κεντρική δέσμευση στο κατάλληλο επίπεδο εξουσίας, συνοδευόμενη από την
αντίστοιχη οργανωτική και τεχνική υποστήριξη.

Επί της 2ης θεματικής:
Από τη συζήτηση που έγινε και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων προσέγγισης
που μπορούμε να έχουμε στο ζήτημα των προτεραιοτήτων για την περαιτέρω
ανάπτυξη

του

INSPIRE Validator, κρίθηκε ότι

ζητήματα

μεταδεδομένων,

προδιαγραφών για δεδομένα και υπηρεσιών Discovery και View είναι πρώτης
προτεραιότητας έναντι των υπηρεσιών Download που μπορούν να ακολουθήσουν ως
δεύτερης - τρίτης προτεραιότητας.
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Σε συνέχεια, των παραπάνω, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 7ης συνάντησης του
ΚΟΣΕ του Υπουργείου.
Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
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