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Κύρια σημεία 9ης συνάντησης εργασίας του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
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Συντάκτης: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Κατά την ένατη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Κομβικού Σημείου
Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) (βλέπε Σημείο 2) συζητήθηκαν τα εξής:

 Θεματική

1η: Η πορεία των εργασιών μας στο πλαίσιο του Νόμου

3882/2010 και των απαιτήσεων της Οδηγίας Inspire.

 Θεματική

2η:

Εξέταση

ερωτήματος

που

έθεσε

το

Γεωτεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος (Α.Π. 868/4.03.2014)

 Θεματική 3η:

Διερεύνηση ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής του

Νόμου 3882/2010.

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

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής παρουσιάστηκε η πρόοδος

που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη της γεωπύλης του ΥΠΕΣ, αξιοποιώντας το
geonetwork. Ειδικότερα παρουσιάστηκε η προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά
της διεπιφάνειας που παρέχει τπ geonetwork, η οποία φαίνεται στο σύνδεσμο:
http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork

το

αποτέλεσμα

της

οποίας

κάνει

χρηστικότερη την εφαρμογή.
Επίσης παρουσιάστηκε η εργασία που έχει ξεκινήσει για μετάπτωση του
παραπάνω συστήματος στην νέα έκδοση του geonetwork και ειδικότερα στην
έκδοση 2.10.3 η οποία παρέχει φιλικότερη προς τον χρήστη διεπιφάνεια.

Θεματική 2η:

Ως προς τη δεύτερη θεματική και το ερώτημα που θέτει το

ΓΕΩΤΕ στο Υπουργείο, το οποίο δόθηκε προς απάντηση στις Διευθύνσεις
Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων καθώς και
Οικονομικών Ο.Τ.Α., μετά απο διαλογική συζήτηση διαπιστώθηκαν τα εξής:
Το ερώτημα που θέτει το ΓΕΩΤΕ στο Υπουργείο είναι η “παροχή πολυγωνικού
αρχείου (shapefile) με τα όρια των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ – όπως δηλαδή είναι
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στο geodata – με τη συμπλήρωση των Κωδικών Κοινοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ για το
έτος 1991 και το έτος 2001 (κωδικός προ και μετά Καποδίστρια)”.
Με βάση το ερώτημα αυτό και λαμβάνοντας υπόψιν το Απόσπασμα υπ' αριθμόν
2/03/2-4-2012 πρακτικού συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας
(ΕΘΕΓ), το οποίο είναι διαθέσιμο στο www.eygep.gr και στη διαδρομή: Εθνική
Επιτροπή

Γεωπληροφορίας

/

Πρόγραμμα

και

Πρακτικά

Συνεδριάσεων,

διαπιστώνεται ότι απο τα αναφερόμενα σε αυτό και ειδικά στη σελίδα 16, τα
ζητούμενα

αρχεία

τα

διαθέτει

ο

Οργανισμός

Κτηματολογίου

και

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ενημερωθεί το
ΓΕΩΤΕ, ότι αρμόδιος φορέας παροχής στοιχείων είναι η Διεύθυνση
Τοπογραφικών Εφαρμοργών του ΥΠΕΚΑ, καθώς αυτή αποτελεί τη μονάδα που
έχει αναλάβει το έργο του ΟΚΧΕ, μετά την κατάργησή του. Αρμόδιος
υπάλληλος: Ελένη Γρηγορίου, τηλ. Επικοινωνίας: 2111044712, Fax: 2111044790,
email: el.grigoriou@prv.ypeka.gr (βλέπε έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ με Α.Π. Οικ. 49831/713 της 6.9.2013 διαθέσιμο στο
www.eygep.gr ).

Θεματική 3η:

Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα εφαρμογής του Νόμου

3882/2010 και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την ψηφιοποίηση - αποτύπωση
εγγράφων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 32 του Νόμου αυτού, καθώς
και τις προβλέψεις του Π.Δ. 25/ 25.02.2014 “ Ηλεκτρονικό Αρχείο και
Ψηφιοποίηση Εγγράφων”. Με αφορμή έργα που έχουν προκηρυχθεί για την
ψηφιοποίηση εγγράφων των Δήμων και αφορούν π.χ. Άδειες περιπτέρων,
οικοδομικές άδειες κ.λπ που έχουν γεωχωρική αναφορά και δεδομένης της
ανάγκης δημιουργίας μεταδεδομένων, αλλά και μηχανισμού αναζήτησης και
απεικόνισής τους, η αξιοποίηση του inspire metadata editor για τη δημιουργία των
μεταδεδομένων, αλλά και η πρόβλεψη για γεωχωρική απεικόνισή τους θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν
απο τα παραπάνω νομοθετήματα.
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Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάγκη ψηφιοποίησης του αρχείου των
Επιτροπών Ορίων που διαθέτει η Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ, λόγω της
μεγάλης σημασίας που το αρχείο αυτό έχει. Εφόσον εγκριθεί κάτι τέτοιο
εισηγούμαστε την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ Υπουργείου, ΕΛΣΤΑΤ
και ΥΠΕΚΑ για θέματα διαδικασιών ψηφιοποίησής τους, λαμβάνοντας υπόψιν
και τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στη Θεματική 2.

2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΕΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΚΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

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

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΘΟΥ
ΣΚΟΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΤΖΗ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
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