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Κατά την τέταρτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε η πλειοψηφία των μελών του
Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 4) συζητήθηκαν τα εξής:
 Πορεία δημιουργίας μεταδεδομένων ανά οργανική μονάδα (Δνσης –
φορέα),
 Συνοπτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών μας αναφορικά με
την αξιοποίηση του geonetwork από το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ.
 Πρόταση επόμενης συνάντησης του ΚΟΣΕ

1. Συμφωνήθηκε

έως

τέλος

Σεπτεμβρίου,

να

έχουν

σταλθεί

στο

psamartzis@ypes.gr τα μεταδεδομένα (αρχεία xml) της κάθε οργανικής μονάδας.
Τα μεταδεδομένα θα είναι μια πρώτη απόπειρα καταγραφής δεδομένων για τα
δεδομένα που έχουν οι οργανικές μονάδες που συμμετέχουν και σε δεύτερο
στάδιο θα εξεταστούν ως προς την πληρότητά τους.

2. Παρουσιάστηκε η δουλειά η οποία έχει γίνει για την αξιοποίηση του geonetwork
ως:
a. κατάλογο μεταδεδομένων,
b. μέσο απεικόνισης δεδομένων και
c. μέσο διαμοιρασμού δεδομένων.
Η δουλειά που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα έως σήμερα, με τη
συνεργασία των: Παναγιώτη Σαμαρτζή, Νίκου Δίκαρου, Μαίρης Τζεβελέκη και
Μαρίνου Σκολαρίκου, έχει φτάσει σε σημεία ωριμότητας. Αυτή μπορεί πλέον να
αξιοποιηθεί διακριτά από την ΕΕΤΑΑ για τα δεδομένα της, ενώ με την στήριξη του
Νίκου Δίκαρου και της Δνσης Μηχανοργάνωσης, πάμε για την ολοκλήρωση της
δουλειάς το προσεχές διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία να μπορεί να
εμφανιστεί και στο διαδίκτυο (ενδεικτική και πρωτόλεια παρουσίαση στο
http://10.5.144.71:8080/geonetwork - άνοιγμα με internet explorer-).
1

ΥΠ.ΕΣ
ΥΠ ΕΣ.
Κύρια σημεία 4ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
Αίθουσα 301, Υπουργείο Εσωτερικών – Αθήνα 06/09/2013
Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

3.

Επόμενη συνάντηση της ομάδας του ΚΟΣΕ προγραμματίζεται για τα τέλη

Σεπτεμβρίου

4. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΚΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ

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

ΔΡΟΣΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΘΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΠΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΑΛΒΑΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ
ΑΡΗΣ

Μη μέλη αλλά με ενδιαφέρον
συμμετοχής
ΤΣΑΜΙΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΠΙΛΑ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΞΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΝΑΤΑΣΑ
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