
Οι σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού και διαμόρφωσης της πολιτικής περιβάλλοντος και των 
άλλων πολιτικών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης 
των πολιτικών αυτών δημιουργούν νέους προσανατολισμούς και επιβάλλουν εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση και τεκμηριωμένη ανάλυση η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη πληροφοριών υψηλής 
ποιότητας και στη συμμετοχή ενημερωμένου κοινού. Στα πλαίσια της τάσης αυτής και για τη  
δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) ψηφίστηκε ο νόμος Ν. 3882/2010,  
ο οποίος καλείται  να αντιμετωπίσει δύο επείγουσες ανάγκες της χώρας :

α) Τη θέσπιση εναρμονισμένων πρακτικών και κανόνων για την συλλογή, παραγωγή, 
προμήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και

β) την απαίτηση συμμόρφωσης με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που ορίζει ένα πλαίσιο 
τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας ώστε να καθίσταται εφικτός ο αυτοματοποιημένος 
διαμοιρασμός γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στο περιβάλλον (πχ ζώνες NATURA 2000) 
σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο νόμος προβλέπει την σύσταση μιας νέας διοικητικής δομής και διάρθρωσης για την διαχείριση της 
Γεωπληροφορίας της χώρας. 

Ειδικότερα :

α) συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) ως ανώτατο πολιτικό όργανο στο 
οποίο ανατίθεται εκτός των άλλων και ο σχεδιασμός της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.

β) ορίζεται ο ΟΚΧΕ ως ο εκτελεστικός και λειτουργικός φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία 
της ΕΥΓΕΠ

γ) προβλέπεται η συγκρότηση διαρκών συντονιστικών επιτροπών που ονομάζονται Κομβικά 
Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) σε κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια και Δήμο.

Αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε.

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν 
συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των 
απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των 
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

- των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των 
δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

- των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

- των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)

- του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο 
Διαδίκτυο

- του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 
προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,



2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής 
που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά 
δεδομένα.

3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών 
και διοικητικών μέτρων ώστε:

- τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται 
στην ΕΥΓΕΠ

- τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να 
συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.

- οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και 
του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 18.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. μπορούν να προτείνουν, στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με 
αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Ο ΟΚΧΕ θα παρέχει στα ΚΟΣΕ αρωγή με την μορφή οδηγιών, την παροχή υλικού και εργαλείων 
καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και ευκαιριών για την 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Ο Δήμος Πετρούπολης με την Αρ.744/2011 Απόφαση δημάρχου όρισε τα κατωτέρω μέλη ΚΟΣΕ:

ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ρόλος Κλάδος Υπηρεσία Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλ. 1. ΦΑΞ

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουριδάκη Μάρθα Πρόεδρος

ΤΕ5 Τεχν. Τοπογράφων 
Μηχανικών Τεχνική Κ. Βάρναλη 67 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024426 2132024474

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Σπίνου Αθηνά Αναπλ. Μέλος

ΠΕ6 τοπογράφων-
μηχανικών Τεχνική Κ. Βάρναλη 67 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024441 2132024474

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Βασιλάκου Βασιλική Μέλος

ΤΕ3 τεχν. πολιτικών 
μηχανικών Τεχνική Κ. Βάρναλη 67 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024422 2132024474

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Τολιοπούλου Αικατερίνη Αναπλ. Μέλος

ΠΕ τοπογράφων 
μηχανικών Τεχνική Κ. Βάρναλη 67 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024464 2132024474

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Κατσιαδράμης Βασίλειος Γραμματέας ΠΕ γεωτεχνιτών Τεχνική Κ. Βάρναλη 67 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024481 2132024474

Δήμος 
Πετρούπολης Πετρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκάκης Κων/νος

Αναπλ. 
Γραμματέας ΔΕ1 διοικητικός Διοικητική Κ.Βάρναλη 76-78 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231 2132024421 2132024414

Για ηλεκτρονική επικοινωνία το E-mail του ΚΟΣΕ Πετρούπολης είναι: kose.petroupoli@petroupoli.gov.gr


