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

 Απολογισμός

εργασιών αναφορικά με την ανάπτυξη εφαρμογής

αξιοποιώντας το ανοικτό λογισμικό geonetwork .

 Προσανατολισμός δουλειάς για το 2014
Τα κύρια σημεία της συζήτησης επί των παραπάνω θεμάτων είναι τα εξής:

1. Από την 2η συνάντηση του ΚΟΣΕ (31/5/2013), που είχε τεθεί ως πρόταση η
δοκιμή ανάπτυξης εφαρμογής αξιοποιώντας το ανοικτό λογισμικό geonetwork,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάλογος μεταδεδομένων, καθώς και για
απεικόνιση και διαμοιρασμό δεδομένων, φθάσαμε σήμερα να έχουμε αναπτύξει
την

εφαρμογή

που

είναι

διαθέσιμη

εντός

Υπουργείου

στο

http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork,
Η κατεύθυνση του ΚΟΣΕ για το 2014 είναι η μέριμνα για συντήρηση,
επικαιροποίηση, εμπλουτισμό και αναβάθμιση της εφαρμογής και, εφόσον
εγκριθεί, η μέριμνα για να καταστεί αυτή προσβάσιμη απο τη Δημόσια Διοίκηση
και τους πολίτες. Κατά την συζήτηση διαμορφώθηκε η άποψη ότι η εφαρμογή
αυτή είναι πλέον ένα “προϊόν” που παράχθηκε απο το ΚΟΣΕ του Υπουργείου και
μπορεί να δοθεί στα ΚΟΣΕ των Δήμων, των Περιφερειών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

2.

Για το έτος 2014, πέρα απο τα παραπάνω συζητήθηκε ότι είναι ώριμες οι

συνθήκες για να αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών του Υπουργείου απο τις Διευθύσεις του για την κάλυψη των
αναγκών τους. Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να αξιοποιηθούν χαρτογραφικά
τα δεδομένα που δίνουν οι Διευθύνσεις στο ΚΟΣΕ, και να συζητηθούν πια με τις
ίδιες τις Διευθύνσεις, ώστε να αρχίσουν να ανιχνεύονται ανάγκες και δυνατότητες
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κάλυψής τους. Σε αυτή την κατεύθυνση τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ που συμμετέχουν
στο ΚΟΣΕ θα συμμετάσχουν ενεργά.

3. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
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