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ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 6ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Γραφείο 704 Σταδίου 27, Αθήνα 23/03/2017
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Κατά την έκτη 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 8, 9, 10 Μαρτίου 2017 απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, για την ανάτπυξη της Εθνικής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
2η θεματική: Θέση του ΚΟΣΕ ως προς την γνωστοποίηση των ανοικτών δεδομένων
που διατίθενται απο την Γεωπύλη του Υπουργείου.

Ειδικότερα:
Επί της 1ης θεματικής:
Από τον συμμετέχοντα στο workshop Παναγιώτη Σαμαρτζή παρουσιάστηκαν τα εξής
1. Κατά το 3ήμερο workshop παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τους
προσκεκλημένους ομιλητές από : Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, για το πώς
ανέπτυξαν τις Εθνικές τους Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών. Στο workshop
συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων και φορέων όπως ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΧΑ Α.Ε., ΙΓΜΕ,
ΔΕΗ
2. Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως έργο, έχει ουσιαστικό
αναπτυξιακό περιεχόμενο, καθώς αποτελεί μια νέου τύπου αναπτυξιακή υποδομή για
την κάθε χώρα. Επίσης αποτελεί μέσο εξοικονόμησης πόρων (χαρακτηριστικό το
παράδειγμα της Δανίας, που με το άνοιγμα των δεδομένων της και αξιοποιώντας την
Εθνικής της Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών έχει καταφέρει ετήσια εξοικονόμηση
100 εκατ. ευρώ) ενώ αποτελεί εργαλείο μείωσης της γραφειοκρατίας, ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, με θετικές επιπτώσεις ανάμεσα σε άλλα και σε ζητήματα
πολιτικής προστασίας. Τέλος αποτελεί και μέσο ενίσχυσης της διαφάνειας, της
λογοδοσίας, της συμμετοχής και της Δημοκρατίας.
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3. Το workshop διαρθρώθηκε γύρω από τις εξής θεματικές:
3.1.Την οργανωτική διάσταση του εγχειρήματος
3.2. Τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν
3.3. Τον προσδιορισμό των θεμελιωδών δεδομένων που πρέπει να έχει η
Υποδομή και των φορέων που είναι υπεύθυνοι
3.4. Την ανάπτυξη του δυναμικού που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο
3.5. Τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων της Υποδομής
Στη βάση αυτών έγινε η παρουσίαση από πλευράς των προσκεκλημένων και
πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων,
καταλήγοντας σε μια πρόταση από την οποία αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της
Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών.
4. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να τον Ιούνιο του 2017 να διαμορφωθεί ένα
3ετές ή 5ετές business plan για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών στη Χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, θα προγραμματιστούν επιπλέον
συναντήσεις εργασίας και με άλλους φορείς καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα.

Από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε διαπιτστώθηκε η ανάγκη παρακολούθησης
της προσπάθειας αυτής και η έγκαιρη διατύπωση των αλλαγών που θα χρειαστεί να
γίνουν για την οργανωτική, θεσμική και οικονομική στήριξη του εγχειρήματος.

2

ΥΠ.ΕΣ
ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 6ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Γραφείο 704 Σταδίου 27, Αθήνα 23/03/2017
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής
Επί της 2ης θεματικής:
Από τη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της 2ης θεματικής διατυπώθηκε η
άποψη ότι ήδη μέσω της Γεωπύλης του Υπουργείου διατίθενται δεδομένα, μέσω
διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών, και μαζί με τον οδηγό που συντάχθηκε στο
πλαίσιο λειτουργίας του ΚΟΣΕ για διαδικασίες αναζήτησης και δημιουργίας
διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών θα αποτελέσουν την πληροφορία την οποία ως
ΚΟΣΕ διαθέτουμε στο πλαίσιο του ανοίγματος των δεδομένων της Δημόσιας
Διοίκησης
Σε συνέχεια, των παραπάνω, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 6ης συνάντησης του
ΚΟΣΕ του Υπουργείου.
Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
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