ΥΠ.ΕΣ
ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 10ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Αίθουσα 508, Υπουργείο Εσωτερικών – Αθήνα 28/04/2014
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Κατά τη δέκατη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 4) συζητήθηκαν τα εξής:

 Θεματική 1η: Το Αρ. Πρωτ. ΔΤΕ/οικ/20407/279 της 15.04.2014 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ με θέμα:
“Επικαιροποίηση των στοιχείων παρακολούθησης της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ
(INSPIRE) για το έτος 2014 (έτος αναφοράς 2013).”

 Θεματική 2η: Συζήτηση περί της εξέλιξης της δουλειάς που γίνεται στο
ΚΟΣΕ .

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

Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ στάλθηκε και ηλεκτρονικά στις

24/04/2014 συνοδευόμενο από αρχείο μορφής excel. Στο αρχείο αυτό
περιλαμβάνονται

τα στοιχεία που ως φορέας είχαμε στείλει το 2013 (έτος

αναφοράς το 2012).
Με το έγγραφο ζητείται:
1. Διόρθωση και ενημέρωση των πληροφοριών για τα σύνολα δεδομένων που
έχουμε παράξει το 2013 και δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αρχείο,
2. Γίνεται υπενθύμιση των υποχρεώσεων του κάθε φορέα/παραγωγού για τα
δεδομένα που δηλώνονται, αναφορικά με την παροχή γεωχωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή γεωπύλη (INSPIRE Geoportal), μέσω του πιλοτικού
εθνικού κόμβου που λειτουργεί το ΥΠΕΚΑ.
3. Τίθεται χρονικό όριο αποστολής στοιχείων έως την 30η Απριλίου 2014.
4. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν στείλουμε επικαιροποιημένη λίστα,
θα θεωρηθεί ότι τα στοιχεία του 2013 ισχύουν.
Μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκε η παρακάτω πρόταση:
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Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε
προσπάθεια δημιουργίας καταλόγου μεταδεδομένων, καθώς και υπηρεσιών
αναζήτησης, απεικόνισης, μεταφόρτωσης και διαμοιρασμού των δεδομένων που
διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η εργασία αποτυπώνεται στο σύνδεσμο:
http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home,

ο

οποίος

είναι

προσβάσιμος έως τώρα, μόνο στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατά την άποψη των μελών του ΚΟΣΕ, προτείνεται και ζητείται η έγκριση για την
παροχή πρόσβασης στον παραπάνω σύνδεσμο από το εξωτερικό περιβάλλον του
Υπουργείου οπότε και μπορεί να σταλθεί στο ΥΠΕΚΑ, ο πίνακας με επιπλέον
δεδομένα συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο αρχείο.

Θεματική 2η:

Στο πλαίσιο της δεύτερης θεματικής, παρουσιάστηκαν οι

βελτιώσεις που έχουν γίνει από το ΚΟΣΕ στην εφαρμογή που παρουσιάζεται μέσω
του
htt

p://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main

.home, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση και χρήση των υπηρεσιών θέασης της
ΕΚΧΑ Α.Ε., ενώ έγινε ενημέρωση για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών
αναζήτησης, απεικόνισης, μεταφόρτωσης και διαμοιρασμού γεωχωρικών δεδομένων
από Δήμους και Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
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2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΘΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Β. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη ΛΟΓΩ ΑΛΛΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ή και ΑΔΕΙΩΝ)
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ

ΣΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΤΖΗ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
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