ΥΠ.ΕΣ
ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 13ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Αίθουσα 301, Υπουργείο Εσωτερικών – Αθήνα 13/11/2014
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Κατά την 13η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 2) έγινε απολογισμός της δράσης του για την
περίοδο 5/2013 – 11/2014, και συζητήθηκε ο προγραμματισμός για το 2015 :

1. Θεματικές που συζητήθηκαν
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (5/2013 – 11/2014)
Α.1.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κομβικού Σημείου Επαφής, το οποίο
συγκροτήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις τους Νόμου 3882/2010,
παραμετροποιήθηκε το open source λογισμικό geonetwork, με σκοπό το άνοιγμα των
γεωχωρικών δεδομένων που έχει το Υπουργείο. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε
κατάλογος μεταδεδομένων και δόθηκαν δυνατότητες παροχής διαδικτυακών
υπηρεσιών επισκόπησης (view services), τηλεφόρτωσης (download services) και
περαιτέρω χρήσης τους μέσω διαδικτυακών ή desktop εφαρμογών (με υπηρεσίες
wms και wfs).
Η διεύθυνση της γεωπύλης είναι: http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork και οι
υπηρεσίες wms και wfs δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω συνδέσεις:
http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wms
http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wfs
Σημειώνεται ότι στην παραπάνω γεωπύλη έχουμε αναρτήσει και έμμεση γεωχωρική
διοικητική πληροφορία, με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα.
Για την υλοποίηση των παραπάνω καθοριστική ήταν η συμβολή των συναδέλφων του
ΥΠΕΚΑ (Έλενα Γρηγορίου και Ευγενία Γρηγορίου).

Α.2α. Συμβάλαμε στη διαμόρφωση των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν
από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα επιχειρησιακά προγράμματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ως προς το σημείο εκείνο που προτρέπονται οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης:
α) να αξιοποιούν υφιστάμενες διαδικτυακές υπηρεσίες επισκόπησης και
τηλεφόρτωσης, και
β) εφόσον έχουν ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα, να προχωρήσουν σε
δημιουργία μεταδεδομένων και σε ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χρήση
τους μέσω διαδικτυακών ή desktop εφαρμογών.
Αυτά αποτυπώνονται στον περιεχόμενο του όρου : Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης, των Παραρτημάτων των Υ.Α. Αποφάσεων με ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ – Σ4Α (για
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού) και ΑΔΑ 7ΕΥ9Ν – ΓΦ7 (για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού).
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Α.2β.

Συμβάλαμε στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας http://epota.ypes.gr που
αποτελεί και τον κόμβο πληροφόρησης για τα επιχειρησιακά προγράμματα της
τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά ως προς:

•

τη δημιουργία χώρου για την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων με την
προβολή και ανάδειξη πρωτοβουλιών και εφαρμογών που έχουν υλοποιήσει
Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το
άνοιγμα των γεωχωρικών τους δεδομένων και

•

την παρουσίαση σε χάρτη σε σημειακή μορφή (marker) των Δήμων και των
Περιφερειών με συνδέσεις που οδηγούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της
αυτοδιοίκησης για την περίοδο 2011 – 2014

Α.3.

Χειριστήκαμε ερωτήματα που διατυπώθηκαν κατά καιρούς ως προς τα
ψηφιακά αρχεία με τα όρια των Δήμων της χώρας, βασιζόμενοι στην ισχύουσα
νομοθεσία, στα μεταδεδομένα των αρχείων που έχουμε δημοσιοποιήσει στην
γεωπύλης μας, και στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας του Νόμου
3882/2010

Α.4.

Αναδυόμενα χαρακτηριστικά της διοικητικής δράσης, με αφορμή τις
νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ και του ΥΔΜΗΔ.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ με τον Νόμο 4269/ΦΕΚ 142Α/2014
“Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη” (ειδικά ως
προς το άρθρο 11) και του ΥΔΜΗΔ με τον Νόμο 4305/ΦΕΚ 237Α/31.10.2014 που
αφορά στην ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων της δημόσιας
διοίκησης, ενισχύουν την τάση για ψηφιοποίηση και άνοιγμα των δεδομένων της
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελώντας πεδία τα οποία θα
πρέπει να παρακολουθήσουμε.
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Για το έτος 2015 συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε:

Β.1. στη δημιουργία του αδειοδοτικού πλαισίου για τη διάθεση των δεδομένων μας
από την γεωπύλη, αξιοποιώντας τις πρότυπες άδειες που είναι διαθέσιμες από τη
διεύθυνση:
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=108

και ειδικά την “Aνοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση
1.0) “ καθώς και το Συνοδευτικό Κείμενο για Διάθεση Γεωχωρικών Δεδομένων μέσω
Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Β.2.

στη δημιουργία και ανάρτηση οδηγού χρήσης της γεωπύλης, προκειμένου

χρήστες μη εξοικειωμένοι με λογισμικά GIS, να κατανοούν τις παρεχόμενες
πληροφορίες,

Β.3.

στον εμπλουτισμό των δεδομένων που παρέχονται από την γεωπύλη, με

επιπλέον δεδομένα από τις Διευθύνσεις του Υπουργείου

Β.4. στην συντήρηση και αναβάθμιση της γεωπύλης
Β.5.

στην παρακολούθηση του τρόπου και του βαθμού με τον οποίο Δήμοι και

Περιφέρειες προχωρούν σε άνοιγμα των γεωχωρικών τους δεδομένων (στο πλαίσιο
των επιχειρησιακών προγραμμάτων)

Β.6. στην παρακολούθηση και συμμετοχή (όπου καταστεί δυνατό) στις δράσεις
που απορρέουν από την εφαρμογή των Νόμων 4269/2014 και 4305/2014 που
προαναφέρθηκαν
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2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΚΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ
ΜΑΡΙΑ

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

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΛΒΑΝΟΣ

ΑΡΗΣ

ΚΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΟΘΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ
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