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Κατά την έκτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 3) συζητήθηκαν τα εξής:

 Συνοπτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών μας αναφορικά με
την αξιοποίηση του geonetwork από το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ.

 Κρίσιμα ζητήματα που είναι σκόπιμο να διερευνηθούν περαιτέρω

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο κ. Νίκος Αλεξόπουλος, προϊστάμενος του Τμήματος
Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

ΟΤΑ

της

Διεύθυνσης

Οικονομικής

και

Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο έγινε καταρχήν
παρουσίαση της δουλειάς που έχει γίνει έως τώρα από το ΚΟΣΕ του ΥΠΕΣ. Τα κύρια
σημεία των θεμάτων της 6ης συνάντησης είναι τα εξής:

1.

Σε συνέχεια της δουλειάς που έχει γίνει ως τώρα σχετικά με την ανάπτυξη

του geonetwork στο Υπουργείο, έγινε παρουσίαση της ιστοσελίδας :
http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork, η οποία είναι προσβάσιμη εντός του
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται μεταδεδομένα που έχουν στείλει οι
συμμετέχοντες στο ΚΟΣΕ, καθώς και υπηρεσίες απεικόνισης και διαμοιρασμού
των δεδομένων στα οποία αυτά αναφέρονται. Από τη συζήτηση που ακολούθησε
φάνηκε ότι η υποδομή που αναπτύσσεται μπορεί να φιλοξενήσει με εύληπτο
τρόπο, κατάλληλη γεωχωρική και διοικητική πληροφορία. Στην κατεύθυνση αυτή
θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν και επιμέρους συναντήσεις.
Από την ΕΕΤΑΑ παρουσιάστηκε συνοπτικά η δουλειά που είναι σε εξέλιξη
σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και αξιοποίηση του geonetwork μέσω της
δικής τους ιστοσελίδας.
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2. Συμφωνήθηκε η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης σε αισθητικό και λειτουργικό
επίπεδο της δουλειάς που έχει γίνει προκειμένου στη συνέχεια,

υπό τις

κατάλληλες προϋποθέσεις, να ανοιχτεί και στους πολίτες. Επίσης συμφωνήθηκε
να

αναζητηθούν

από

τη

Διεύθυνση

Οργάνωσης

και

Λειτουργίας

επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν στοιχεία της Διοικητικής Δομής
της Χώρας (μετά το Νόμο 3852/2010), προκειμένου να σταλθούν στο ΥΠΕΚΑ –
Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών, λόγω της αρμοδιότητάς τους για τη
λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, σύμφωνα με το Α.Π. οικ. 49831/713/ 06.09.2013
έγγραφό τους.
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