Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ
Πρακτικά Εργαλεία – Επόμενα Βήματα

Δρ Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011

Ο ρόλος των ΚΟΣΕ

Συντονίζουν εσωτερικά
τις Δημόσιες Αρχές που
εκπροσωπούν

Εισηγούνται τεχνικά και
διοικητικά μέτρα
συμμόρφωσης στις ΔΑ
που εκπροσωπούν

Υποστηρίζουν τις
δημόσιες αρχές που
εκπροσωπούν στη
συμπλήρωση καταλόγων

Ενημερώνουν τον ΟΚΧΕ
για τυχόν πρόθεση ΔΑ
που εκπροσωπούν να
προμηθευτεί σύνολα ή
υπηρεσίες γεωχωρικών
δεδομένων.

Συμμετέχουν σε Ομάδες
Εργασίας του ΟΚΧΕ

Με απλά λόγια
• Τι κάνει το ΚΟΣΕ?
– Αρωγή - κατευθύνσεις σχετικά με προδιαγραφές (έργων, μελετών,
νομοθετικές ρυθμίσεις)
– Συντονίζει την καταγραφή δεδομένων & υπηρεσιών που έχει ο ΟΤΑ
(διατηρεί κατάλογο)
– Επικοινωνεί με ΟΚΧΕ & άλλα ΚΟΣΕ (μπορεί να εντοπίσει ΔΩΡΕΑΝ
δεδομένα για υπηρεσίες που εκπροσωπεί)
• Τι δεν κάνει το ΚΟΣΕ?
– Τον αστυνόμο

Κάθε Δημόσια Αρχή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των
προβλέψεων του νόμου.

Τι κάνουν οι δημόσιες αρχές;
Θεσπίζουν (με τη βοήθεια του ΚΟΣΕ) τις απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις για συμμόρφωση με το
Ν.3882/2010
Καθίστανται υπεύθυνες για την αξιοπιστία και την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και τη
συμμόρφωσή τους με την ΕΠΓ και το ΕΠΔΓΥ
Ενημερώνουν το ΚΟΣΕ τους για πρόθεση προμήθειας γεωχωρικών δεδομένων
Κάθε Δημόσιος Φορέας, για σύνολα για τα οποία ορίζεται «Κύριος»:
• Έχει την ευθύνη για την προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρηση τους
εξασφάλιζοντας σε κάθε περίπτωση όταν εμπλέκονται τρίτοι, την απόκτηση κατάλληλης άδειας
• Το διαθέτει σε δημόσιες αρχές ή τρίτους εντός 10 ημερών από το αίτημα
Κάθε Δημόσιος Φορέας, για σύνολα για τα οποία δεν είναι «Κύριος»
• Τα λαμβάνει από τον «Κύριο» ή τα προμηθεύεται, αν δεν έχει οριστεί ο «Κύριος», εξασφάλιζοντας
την απόκτηση κατάλληλης άδειας

Οργανισμός Κτηματολογίου &
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
• Φορέας Λειτουργίας ΕΥΓΕΠ  Πολλές αρμοδιότητες
• Πώς επικοινωνούμε?
Email: support@okxe.gr
Web: www.inspire.okxe.gr
• Πως μπορεί o OKXE να μας βοηθήσει???
– Ερωτήματα τεχνικά σχετικά με τεχνικές γεωχωρικών δεδομένων και
μεταδεδομένων
– Να βρούμε δεδομένα (πχ χωροταξικά) από άλλες δημόσιες αρχές
– Πώς να δημιουργήσουμε μεταδεδομένα
– Κατάλογος – συντονισμός Δημοσίων Αρχών

Τι ΔΕΝ κάνει ο ΟΚΧΕ….
• Τον Αστυνόμο
• Έλεγχο, ορθότητας,
ποιότητας
δεδομένων
• Έλεγχο
παραδοτέων έργων

Τι πρέπει να γνωρίζουν ο πρόεδρος & τα Μέλη ΚΟΣΕ…
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ!!!!
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Ξεκινώντας την λειτουργία του ΚΟΣΕ
Βήμα - Βήμα
Πρώτα βήματα, εντός επόμενων 2 εβδομάδων.
•
Δημιουργία email kose.onomaOTA@syzefxis ή gmail.com &
ενεργοποίηση αυτόματης κοινοποίησης σε όλα τα μέλη ΚΟΣΕ.
•
Δημοσίευση του email του ΚΟΣΕ στην ιστοσελίδα του δήμου για
επικοινωνία του ΚΟΣΕ με τις αρχές που εκπροσωπεί.
•
Ενημέρωση του ΟΚΧΕ, των μελών του ΚΟΣΕ και των αρχών που
εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ για τα καινούργια στοιχεία επικοινωνίας.
•
Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας και γνωριμίας με μέλη ΚΟΣΕ
και συνδέσμων άμεσα- καθορισμός οργανωτικής λειτουργίας

* Ο ΟΚΧΕ έχει εκδώσει (βλ. CD) σχετικό έγγραφο με οδηγίες το οποίο μπορείτε να
επικαλεστείτε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τον
Γεν. Γραμματέα.

Επόμενα βήματα μέχρι τον Φεβρουάριο
• Εντοπισμός οργανογράμματος ΟΤΑ (Ποιες υπηρεσίες, οργανισμοί,
εταιρίες κτλ υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΚΟΣΕ μας;)
• Ποιες υπηρεσίες είναι οι κύριοι παραγωγοί, προμηθευτές,
διαχειριστές ή κάτοχοι γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών;
– Επικοινωνία μαζί τους- ορισμός εκπροσώπων (συνδέσμων)
– Δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας
(πίνακας excel)
– Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης + αποστολή
απαραίτητου υλικού (πχ φόρμα καταλόγου)
• Σε συνεργασία με συνδέσμους- καταγραφή γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών που έχει ο ΟΤΑ χρησιμοποιώντας τον
κατάλογο του ΟΚΧΕ, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.
• Επεξεργασία, έλεγχος συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων και
αποστολή καταλόγου του ΟΤΑ, στον ΟΚΧΕ, μέχρι τις 29
Φεβρουαρίου του 2012.

Συνοπτικές ημερομηνίες
Άμεσα μετά την ημερίδα
(εντός 2 εβδομάδων)

Ιανουάριος 2012

20 Φεβρουαρίου 2011

• Επικοινωνία και μέριμνα για τον ορισμό συνδέσμων από όλες τις
Υπηρεσίες / Εποπτευόμενους Φορείς του ΟΤΑ / της Περιφέρειας / της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

• Συνάντηση εργασίας μεταξύ ΚΟΣΕ – συνδέσμων. Ενημέρωση,
παροχή εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη

• Οι σύνδεσμοι αποστέλουν στο ΚΟΣΕ συμπληρωμένους τους
Καταλόγους

20-29 Φεβρουαρίου 2011

• Έλεγχος των συμπληρωμένων καταλόγων από το ΚΟΣΕ για
προφανή λάθη, διόρθωση λαθών, συμπλήρωση ελλείψεων από τους
συνδέσμους.

29 Φεβρουαρίου 2011

• Αποστολή των συμπληρωμένων και διορθωμένων Καταλόγων στον
ΟΚΧΕ από το κάθε ΚΟΣΕ.

Παράλληλες δράσεις ΚΟΣΕ
• Αφού εντοπίσετε γεωχωρικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, μπορείτε να
τα κάνετε άμεσα διαθέσιμα μέσω του www.geodata.gov.gr

• Παροχή αρωγής σε υπηρεσίες κατά την διαδικασία προκήρυξης
παραλαβής έργων

• Εντοπισμός – διαμεσολάβηση για την παροχή ελεύθερων δεδομένων
εκτός καταλόγου και geodata.gov.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
• Παρουσιάσεις ημερίδων
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=66&Itemid=84
• Οδηγίες και εργαλεία για μέλη ΚΟΣΕ
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=25&Itemid=38
• Κατάλογος δεδομένων για συμπλήρωση και κατάλογοι δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=30&Itemid=43
• Θεσμικό πλαίσιο
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=17&Itemid=31
• Νέοι όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και διάθεση γεωχωρικών
δεδομένων
http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=31&Itemid=44

