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Κατά την πέμπτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), συζητήθηκαν οι εξής θεματικές:
1η θεματική: Εξέταση των ζητημάτων που θέτει ο Δήμος Αμφίπολης στο έγγραφό
του με Α.Π. 666/21/1/2017 και θέμα : “ Διόρθωση ορίων μεταξύ Δήμου Αμφίπολης
και Δήμου Βισαλτίας”
2η θεματική: Εμπλουτισμός της διαθέσιμης πληροφορίας απο το geoportal του
Υπουργείου Εσωτερικών
3η θεματική: Χρήση και αξιοποίηση του geonode

Ειδικότερα:
Επί της 1ης θεματικής:
Συζητήθηκε το περιεχόμενο του εγγράφου του Δήμου Αμφίπολης το οποίο
διαρθρώνεται στα εξής σημεία:

1. Στη

διαπίστωση από πλευράς Δήμου Αμφίπολης λάθους αποτύπωσης των

ορίων μεταξύ του Δήμου Αμφίπολης και του Δήμου Βισαλτίας και ειδικότερα
των ορίων της τοπικής κοινότητας Νέοων Κερδυλίων και της Τοπικής
Κοινότητας Ευκαρπίας, όπως αυτά απεικονίζονται στους “χάρτες του ΥΠΕΣ”.

2. Στην τεκμηρίωση από πλευράς του Δήμου Αμφίπολης των ισχυρισμών του
στη βάση:
α) της 12/1953 απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων Δήμων και
Κοινοτήτων Ν. Σερρών στην οποία υπάρχει περιγραφική πληροφορία για τα
όρια των Κοινοτήτων Ν. Κερδυλίων και ΕυκαρπίαςΕπιτροπής Ορίων
β) της αποτύπωσης απο το Δήμο των συγεκριμένων ορίων σε απόσπασμα σε
google earth συνοδευόμενο από πίνακα συντεταγμένων 20 σημείων σε ΕΓΣΑ
87
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3. Στο

ότι τα όρια έτσι όπως αποτυπώνονται στους “χάρτες του ΥΠΕΣ”

δημιουργούν οικονομική επιβάρυνση και πρόσθετη ταλαιπωρία στου δημότες,
καθώς γίνονται εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή και
οι δημότες που έχουν περιουσία στην “αμφισβητούμενη” περιοχή υποβάλλουν
δηλώσεις ιδιοκτησίας σε δυο κτηματολογικά γραφείο (στο Ροδολίβους και
στη Νιγρίτα)

4. Στην σε συνέχεια των παραπάνω διατύπωση της ανάγκης να διορθωθεί το
σφάλμα.
Επί των παραπάνω διεξήχθη συζήτηση η οποία κατέληξε στα εξής:
Τα δεδομένα που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της γεωπύλης του
http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home

αποτελούν

δεδομένα τα οποία η οπτική και η μηχαναγνώσιμη αξιοποίησή τους μπορεί να
γίνει στη βάση των μεταδεδομένων που τα συνοδεύουν, τόσο ως προς την
ακρίβειά τους, όσο και ως προς την πηγή προέλευσης και τον ρόλο του
Υπουργείου ως προς τη διάθεσή τους. Τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά
τα παραπάνω οδηγούν στα εξής:
α) Τα δεδομένα αυτά ως προς τα διοικητικά όρια προέρχονται από τον ΟΚΧΕ
και απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από ψηφιοποίηση σε κλίμακα
1:50.000,
β) Ο ρόλος του Υπουργείου είναι ο ρόλος του σημείου επικοινωνίας ως προς
τα δεδομένα αυτά
Άρα και δεδομένου ότι η χρήση τους καθορίζει και το αποδεκτό επίπεδο
σφάλματος είναι προφανές ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
περιπτώσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας, όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο
του Δήμου. Επίσης δεν είναι στον ρόλο του Υπουργείου η διόρθωση των
ψηφιακών αυτών δεδομένων.
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Επιπρόσθετα αναφέρθηκε απο το μέλος Π. Σαμαρτζής ότι και στο παρελθόν
έχουν απευθυνθεί στον ίδιο μελετητές – ανάδοχοι έργων που γίνονται στο
πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για τα ζητήματα των διοικητικών ορίων των Δήμων, την ψηφιακή αποτύπωση
των οποίων είχαν σαν συμβατική υποχρέωση με την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τις
αντίστοιχες περιοχές κτηματογράφησης και ενημερώθηκαν ότι:
α) τα συγκεκριμένα ψηφιακά δεδομένα τα οποία μπορούν να λάβουν και μέσω
διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών, αποτελούν δεδομένα σε επίπεδο
ποιότητας που περιγράφεται στα μεταδεδομένα τους και
β) το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει την αρμοδιότητα παραγωγής των
διανυσματικών αρχείων με τα διοικητικά όρια της Χώρας.
Επί της 2ης θεματικής:
Έγινε διάλογος αναφορικά με την ανάγκη εμπλουτισμού των παρεχόμενων
απο το geoportal μας δεδομένων και λήφθηκε η απόφαση διερεύνησης του θέματος
αυτού με συγκεκριμένες προτάσεις.
Επί της 3ης θεματικής:
Αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2017 να οριστεί η έναρξη διερεύνησης της χρήσης
και αξιοποίησης του geonode
Σε συνέχεια, των παραπάνω, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης συνάντησης του
ΚΟΣΕ του Υπουργείου.
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Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
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