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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η υποδοµή για την διαχείριση της χωρικής πληροφορίας αποτελεί την οµπρέλα όλων 
εκείνων των τεχνολογιών, προτύπων, διαδικασιών, κανονισµών και πολιτικής, 
σύµφωνα µε τις οποίες οι αρµόδιοι οργανισµοί λειτουργούν και επικοινωνούν µεταξύ 
τους µε στόχο την πλέον αποτελεσµατική παραγωγή, χρήση και διάθεση της χωρικής 
πληροφορίας. Με την ανάπτυξη των σύγχρονων δυνατοτήτων στον τοµέα της 
συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης της χωρικής πληροφορίας, οι περισσότεροι 
συναφείς διεθνείς επιστηµονικοί φορείς, όπως το EUROGI, το EuroGeographics, η FIG 
και η ISPRS, µέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, προσπαθούν να τονίσουν 
την σπουδαιότητα των ευκαιριών που ανοίγονται στον συγκεκριµένο τοµέα, ώστε η 
ανάγκη για µια εθνική υποδοµή χωρικών δεδοµένων να γίνει πλέον συνείδηση τόσο 
στους πολίτες όσο και στα επίσηµα κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων κάθε 
χώρας. 
 
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη εθνικής υποδοµής 
χωρικών δεδοµένων στην χώρα µας γενικά, και στην µελέτη της οργανωτικής της δοµής 
ειδικότερα. Αυτό, στην αρχική φάση στην οποία βρίσκεται η χώρα, επιτυγχάνεται µε τα 
παρακάτω στάδια: 
• ∆ίνεται έµφαση στην αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα της ∆ιαχείρισης των 

Χωρικών δεδοµένων (Spatial Information Management- SIM) µέσω  µιάς 
οργανωµένης υποδοµής σε εθνικό επίπεδο (National Spatial Data Infrastructure- 
NSDI) και παρουσιάζεται η γενική εικόνα των διαδικασιών που ακολουθούνται 
προς αυτήν την κατεύθυνση διεθνώς. 

• Με αναφορά στις διεθνείς τάσεις, επιχειρείται συνοπτική ανασκόπηση της εικόνας 
και του επιπέδου της προόδου αλλά και των κατευθύνσεων που κινείται η έρευνα 
και ο πειραµατισµός για την ίδρυση υποδοµής χωρικών δεδοµένων σε εθνικό, 
περιφερειακό (Regional Spatial Data Infrastructure) και παγκόσµιο (Global 
Spatial Data Infrastructure) επίπεδο.  

• Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες των κυριότερων φορέων µε 
περισσότερη έµφαση στο γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης. Επίσης, δίνονται 
συνοπτικά παραδείγµατα, από στοιχεία δύο χωρών της βόρειας Ευρώπης, που 
συλλέχτηκαν από την επιτροπή 3 της FIG στο πλαίσιο µιας προσπάθειας που 
γίνεται για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση «πληροφορίας και γνώσης» 
που αφορά στην χωρική πληροφορία και την διαχείρισή της. ∆εν γίνεται 
σηµαντική αναφορά στην δραστηριότητα της Αµερικής, παρά το γεγονός ότι είναι 
πρωτοποριακή, και των χωρών της Ασίας διότι η χώρα µας εντάσσεται στην 



γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και µιά τέτοια µελέτη θεωρείται αντικείµενο 
ξεχωριστής ανάπτυξης.  

• Παραθέτονται συµπεράσµατα από την µέχρι τώρα επεξεργασία και ανάλυση της 
υπάρχουσας πληροφορίας, για τα οποία πιστεύεται ότι παρά το γεγονός ότι δεν 
έχουν στηριχθεί σε απολύτως εξειδικευµένη επιστηµονική ανάλυση, εν τούτοις 
περιέχουν πολύτιµη πληροφορία σχετικά µε τις σύγχρονα αναπτυσσόµενες τάσεις 
και προκλήσεις και µπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ίδρυσης µιας 
εθνικής υποδοµής χωρικών δεδοµένων για πολλές χώρες.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Χωρική πληροφορία, Υποδοµή, ∆ιαχείριση δεδοµένων, ∆ιάθεση δεδοµένων 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της γεωγραφικής πληροφορίας και η ύπαρξη της 
αντίστοιχης υποδοµής χωρικών δεδοµένων, η οποία υποστηρίζει την ανεύρεση της 
πληροφορίας, την πρόσβαση σε αυτήν και την χρήση της στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο έχει επισηµανθεί κατ’ 
επανάληψη σε διεθνές επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία.  
 
Τα χωρικά δεδοµένα όµως, ως διαθέσιµο αγαθό, έχουν υψηλό κόστος, και για τον λόγο 
αυτό η δυνατότητα ύπαρξης κατάλληλης πληροφορίας και γνώσης για τα δεδοµένα 
αυτά και τις πηγές τους, η οποία θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή τους δεν είναι 
εύκολα διαθέσιµη, παρά µόνον στις πιο αναπτυγµένες χώρες. 
 
Ο βαθµός ύπαρξης χωρικών δεδοµένων σε κάθε χώρα, το επίπεδο χρήσης των 
δυνατοτήτων των GIS και του Internet, και η διαλειτουργικότητα είναι οι βασικότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αντιµετώπισης κρίσιµων κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονοµικών θεµάτων και διαφοροποιούν ραγδαία την ανάπτυξη 
των χωρών.  Ακόµη και στην σηµερινή ηλεκτρονική εποχή, οι συνήθειες και η νοοτροπία 
του παρελθόντος συχνά εξακολουθούν να εµποδίζουν τους χρήστες να βρούν και να 
χρησιµοποιήσουν την υπάρχουσα χωρική πληροφορία. Αυτό κατά κανόνα οδηγεί στην 
πολυδάπανη και παράλογη επανάληψη της διαδικασίας της συλλογής των χωρικών 
δεδοµένων, φαινόµενο που παρατηρείται και επισηµαίνεται, δυστυχώς όµως χωρίς 
ουσιαστική ανταπόκριση,  και στην χώρα µας συστηµατικά. 
 
Ως υποδοµή χωρικών δεδοµένων θεωρείται η οµπρέλα όλων των σχετικών 
τεχνολογιών, προτύπων, διαδικασιών, πολιτικών αποφάσεων και θεσµικών 
διακανονισµών, που διέπουν την λειτουργία και επικοινωνία των αρµοδίων οργανισµών 
µε στόχο την πλέον αποτελεσµατική παραγωγή, χρήση, διαθεσιµότητα και πρόσβαση 
στην χωρική πληροφορία. Η λέξη υποδοµή χρησιµοποιείται για να προδιαγράψει ένα 
αξιόπιστο περιβάλλον ανάλογο µε το οδικό δίκτυο ή το δίκτυο τηλεπικοινωνιών µιας 
χώρας, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση εξυπηρετεί την πρόσβαση στην χωρική 
πληροφορία χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες πρακτικές, πρωτόκολλα και 
προδιαγραφές. 
 



Η υποδοµή χωρικών δεδοµένων φυσικά σηµαίνει κάτι παραπάνω από µία και µοναδική 
βάση δεδοµένων, περιέχει γεωγραφικά δεδοµένα, attributes, ικανοποιητική τεκµηρίωση 
(metadata), µηχανισµό ανεύρεσης, έκθεσης και αξιολόγησης δεδοµένων και µεθόδους 
πρόσβασης στα δεδοµένα, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες και λογισµικό υποστήριξης 
εφαρµογών. Για να είναι λειτουργική µια τέτοια υποδοµή πρέπει επίσης να περιέχει 
συµφωνίες µεταξύ οργανισµών και αρµοδίων φορέων, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
τον συντονισµό και την διαχείριση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ή διακρατικό 
επίπεδο. Για να θεωρηθεί ρεαλιστική η δηµιουργία µιας υποδοµής χωρικών δεδοµένων, 
είναι απαραίτητες κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και πάνω απ’ όλα κοινή βούληση 
ώστε να περιορισθεί το κόστος για την οµογενοποίηση των χωρικών δεδοµένων που 
συλλέγονται από διάφορες πηγές. Ευνόητο επίσης είναι ότι όσο λιγότερες είναι οι 
βασικές πηγές χωρικών δεδοµένων, τόσο µεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να 
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός τους. 
 
Η ίδρυση ειδικού φορέα ή προγράµµατος για την εγκατάσταση και παρακολούθηση µιας 
τέτοιας υποδοµής, από την κυβέρνηση είναι λογική επέκταση της ήδη υπάρχουσας 
πρακτικής συντονισµού άλλων παρόµοιων υποδοµών απαραίτητων για την ανάπτυξη 
της χώρας, όπως για παράδειγµα οι µεταφορές ή οι τηλεπικοινωνίες (GSDI 2001, 
www.gsdi.org). 
 
 Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά εθνικά, περιφερειακά και διακρατικά προγράµµατα 
και µελέτες, τα οποία έχουν ως στόχο την βελτίωση της πρόσβασης στα διαθέσιµα 
χωρικά δεδοµένα,  την προώθηση της πολλαπλής χρήσης των δεδοµένων αυτών από 
διάφορους ενδιαφερόµενους χρήστες, και την ευρύτερη αναγνώριση ότι µια πρόσθετη 
οικονοµική επένδυση για την συλλογή και διαχείριση της χωρικής πληροφορίας έχει ως 
αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας συνεχώς αυξανόµενης, αξιόπιστης, οικονοµικά 
προσιτής και πάντοτε προσβάσιµης δεξαµενής χωρικών δεδοµένων.   
  
Τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί αρκετές σχετικές δηµοσιεύσεις από πολλές 
χώρες που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν υποδοµή χωρικών δεδοµένων (SDI) και 
υπάρχει αρκετή τεκµηρίωση για το στάδιο εξέλιξης διαφόρων Υποδοµών Χωρικών 
∆εδοµένων σε Εθνικό επίπεδο (NSDI). 
 
 Επιπλέον, στις χώρες που ήδη έχει προχωρήσει η ανάπτυξη µιας τέτοιας υποδοµής, 
έχει γίνει πλέον κατανοητή η αναγκαιότητα να αναπτυχθεί και µια διακρατική 
συνεργασία ώστε να δηµιουργηθούν «πολυ-εθνικές» υποδοµές χωρικών δεδοµένων, οι 
οποίες θα εξυπηρετήσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, 
πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα η έννοια 
«υποδοµή χωρικών δεδοµένων» να ξεκινήσει µεν από τοπικό επίπεδο (Local SDI), και 
σχετικά γρήγορα να εξελιχθεί σε ευρύτερο επίπεδο δήµου ή κοινότητας σύµφωνα µε 
την περιφερειακή οργάνωση της χώρας, από εκεί δε σε εθνικό (National SDI) επίπεδο, 
περιφερειακό (Regional SDI) επίπεδο και τέλος σε παγκόσµιο επίπεδο (Global Spatial 
Data Infrastructure).  
 
 
 
 
 



2. ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΧΩΡΑΣ (NSDI) 
 
Η προώθηση των προγραµµάτων της κοινωνίας της πληροφορίας σε κάθε χώρα βοηθά 
στην δηµιουργία σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων για τον εκσυγχρονισµό του 
δηµόσιου τοµέα και της σχέσης του κράτους µε τους πολίτες, στην διασφάλιση των 
δικαιωµάτων του πολίτη, στον πλουραλισµό και στην ελευθερία της έκφρασης και του 
δικαιώµατος πρόσβασης στην πληροφορία στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Απώτερος στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η δηµιουργία πιό οργανωµένων 
κρατών, µε µεγαλύτερη οικονοµική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε πιό 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµάτων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, αλλά 
και πιό δηµοκρατικών κρατών. Τα  κυβερνητικά προγράµµατα της κοινωνίας της 
πληροφορίας, τα οποία βρίσκονται διεθνώς σε εξέλιξη παρακολουθούν στενά τα 
χρονοδιαγράµµατα για την ίδρυση της κατάλληλης υποδοµής για την υλοποίηση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government, e-business, e-citizen)  και γενικότερα της 
εισόδου του πολίτη στην ηλεκτρονική εποχή. (www.imagi.de/, http://nationalatlas.gov/, 
www.auslig.gov.au/asdi/ ) 
  
Συχνά αναφέρεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις το 80% 
περίπου της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα έχει κάποια χωρική αναφορά, π.χ. ως 
προς την διεύθυνση ή την θέση. Η δηµιουργία εθνικής υποδοµής χωρικών δεδοµένων 
είναι εποµένως η βασικότερη προϋπόθεση της απαραίτητης υποδοµής για την είσοδο 
κάθε χώρας στην κοινωνία της πληροφορίας. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της 
κατάλληλης γνώσης ως προς τις οργανωτικές δοµές, την  ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
τις µεθόδους συλλογής δεδοµένων. 
 
Η Χαρτογραφία ως αντικείµενο έχει παράδοση αιώνων, σε αντίθεση µε την ∆ιαχείριση 
Χωρικών δεδοµένων (Spatial Information Management-SIM) που είναι πολύ πρόσφατο 
αντικείµενο, αναπτύσσεται όµως ραγδαία. Πολλές χώρες έχουν ήδη από πολλά χρόνια 
Κτηµατολόγιο σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και βασικές χαρτογραφικές και 
τοπογραφικές σειρές σε διάφορες κλίµακες. Μερικές από αυτές τις χώρες, κατά την 
τελευταία δεκαετία έχουν στραφεί σε ψηφιακές λύσεις και έχουν αναπτύξει εµπορική 
δραστηριότητα/ αγορά (marketing) των ψηφιακών δεδοµένων και της πληροφορίας. 
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο Καναδάς, η Ιαπωνία  ήταν από τους 
πρωτοπόρους αυτής της ιδέας. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 είχαν 
διατυπωθεί  οι πρώτες απόψεις για την επικείµενη «κοινωνία της πληροφορίας» και την 
επερχόµενη κυριαρχία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Στην δεκαετία του ’80 έγιναν οι 
πρώτες εφαρµογές στον τοµέα αυτό, µε την ίδρυση µοντέρνων δικτύων 
τηλεπικοινωνίας που αποτέλεσαν το νευρικό σύστηµα της σύγχρονης κοινωνικής και 
οικονοµικής ζωής. Το 1993 ο αντιπρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Al Gore 
προωθούσε την ιδέα για µιά «υπερ-ταχεία οδό κυκλοφορίας της πληροφορίας» και 
υπερθεµάτιζε την ιδέα ότι µιά αναπτυγµένη υποδοµή τηλεπικοινωνιών και πληροφορίας 
θα πρέπει να είναι αντικείµενο εθνικής προτεραιότητας. Την ιδέα αυτή συνόδευαν 
βασικές πολιτικές αρχές, όπως η µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ίδρυση ανοικτών δικτύων και η ελεύθερη 
πρόσβαση, η δηµιουργία ευέλικτων κανονισµών λειτουργίας. 
 



 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν έχουν όλες οι χώρες αντιµετωπίσει ουσιαστικά την 
πρόκληση για µια εθνική υποδοµή χωρικών δεδοµένων. Από µιά περισσότερο όµως 
ελεύθερη και όχι τόσο απόλυτη προσέγγιση του όρου, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι 
ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, σε όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσµου σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών, υπάρχει 
σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα SDI. Υπάρχουν σε εξέλιξη αναρίθµητες 
εφαρµογές της χρήσης χωρικών δεδοµένων, όπως σε εφαρµογές για: κτηµατολόγιο, 
διαχείριση γής, µεταφορές, παρακολούθηση περιβάλλοντος, διαδικασίες πρόληψης 
περιβαλλοντικών καταστροφών, στατιστικές αναλύσεις, διαχείριση φυσικών 
διαθεσίµων, παρακολούθηση θεµάτων υγείας, διατήρηση πολιτισµικής κληρονοµιάς 
κλπ. Η διαχείριση της χωρικής πληροφορίας αλλά και της σχετικής µε αυτήν  γνώσης 
είναι πολύ σηµαντικό θέµα τόσο για τις ανεπτυγµένες χώρες, όσο και για τις 
αναπτυσσόµενες και για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που βρίσκονται σε 
µεταβατική κατάσταση (countries in transition).  
 
2.1 ∆ραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της FIG Com3 
 
Με αυτές τις αρχές η ∆ιεθνής Ένωση των Τοπογράφων (FIG) έχει αναθέσει στην 
Επιτροπή 3, τα ακόλουθα αντικείµενα (Muggenhuber, 2002): 
 
• την διάδοση, µεταξύ των χωρών-µελών, της γνώσης σχετικά µε την SIM, τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή 2, όπως θεωρητικές γνώσεις 
αλλά και νέες µέθοδοι εκπαίδευσης για ταχύρυθµη εκµάθηση, όσο και µε την 
προβολή επιτυχηµένων εφαρµογών και έργων όπως: αξιόπιστα χωρικά δεδοµένα 
για την λήψη αποφάσεων, διότι στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αξιόπιστης χωρικής πληροφορίας 
και όχι απλά η ύπαρξη χαρτών,  

• την διάδοση και µεταφορά της εµπειρίας και γνώσης ως προς τις διαδικασίες 
διαχείρισης και της απαραίτητης υποδοµής για την διαχείριση των δεδοµένων και 
την χρήση της πληροφορίας, νοµικά θέµατα και πολιτικές, τεχνικά θέµατα, 
οργανωτικά και διοικητικά θέµατα 

• την µεταφορά εµπειρίας ως προς την σχέση δηµόσιου τοµέα, ιδιωτικού τοµέα και 
πελάτη µε την ενίσχυση και προβολή της χρήσης ψηφιακών δεδοµένων για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό εµπόριο 

• τον προσδιορισµό του νέου ρόλου του Τοπογράφου Μηχανικού στον συγκεκριµένο 
τοµέα. 

 
Όπως είναι φυσικό, και στην χώρα µας υπάρχει άµεση πρόσφατη εµπειρία από το 
µεγάλο έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την  επιτυχία 
ενός µεγάλου έργου δεν αρκούν ως προϋποθέσεις η ύπαρξη: 
 
• Θεωρητικής ακαδηµαϊκής κατάρτισης- υπάρχει πληθώρα ακαδηµαϊκής έρευνας, 

βιβλιογραφίας και εξειδικευµένων ακαδηµαϊκών επιστηµόνων σε όλα τα συναφή 
αντικείµενα, σε πάρα πολλές χώρες 

• «χρηµάτων»- ικανού οικονοµικού προϋπολογισµού ή εξειδικευµένου προσωπικού 
και τεχνολογίας (µεθόδων, οργάνων, λογισµικού)- σε πολλές χώρες υπάρχει 
ικανοποιητική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες καθώς επίσης έχει γίνει συνείδηση 
πλέον σε αρκετές κυβερνήσεις αναπτυγµένων χωρών η αναγκαιότητα να γίνει µια 



µεγάλη οικονοµική επένδυση, η οποία θα γίνει ανταποδοτική τόσο µε την επίτευξη 
της µείωσης του κόστους από την αποφυγή της επανάληψης συλλογής δεδοµένων 
όσο και µε την ανάπτυξη του εµπορίου ψηφιακών δεδοµένων. 

 
Αυτό που στην πραγµατικότητα είναι απαραίτητο, είναι φυσικά ο συνδυασµός όλων 
των παραπάνω, µαζί όµως µε γνώση και εµπειρία όσον αφορά σε πρακτικά, διοικητικά, 
οργανωτικά, νοµικά, πολιτικά, οικονοµικά και επιχειρησιακά θέµατα. 
 
H SDI δεν είναι ένα νέο πεδίο έρευνας. Αυτό που είναι καινούριο στην πραγµατικότητα 
είναι η συνένωση της έρευνας που γίνεται σε τεχνικά θέµατα µε την έρευνα για την 
κατάλληλη ανάπτυξη της διοίκησης και της αγοράς και του εµπορίου ψηφιακών 
δεδοµένων. Επιπλέον απαιτείται βούληση, ωριµότητα και εµπειρία στην διεπιστηµονική 
και διακλαδική συνεργασία, η οποία θα οδηγήσει κάθε χώρα στην κοινωνία της 
πληροφορίας (Potsiou et al, 2001). 
 
Σε αυτό το στάδιο της ανταλλαγής εµπειρίας και γνώσης, ειδικότερα το WG 3.1 της 
επιτροπής 3 της FIG δραστηριοποιείται στην καταγραφή και τεκµηρίωση της προόδου 
κάθε χώρας στον τοµέα αυτό, κυρίως µέσω των ετήσιων εκθέσεων των µελών, αλλά και 
συλλογή όλης της διαθέσιµης ήδη σχετικής πληροφορίας (π.χ. Masser 2000, Onsrud 
2001). Η πληροφορία αυτή επεξεργάζεται και γίνεται προσπάθεια τυποποίησής της, 
ώστε να είναι δυνατή η διάδοση, διάθεση, επεξεργασία και η σύγκριση της διαθέσιµης 
γνώσης µε σύγχρονες εποπτικές µεθόδους µέσω του διαδικτύου. Τελικός στόχος είναι η 
δυνατότητα δηµιουργίας µιάς συνεχώς ενηµερωµένης βάσης metadata δεδοµένων. 
 
Με αυτόν τον τρόπο πιστεύεται, ότι αυξάνοντας την γνώση σχετικά µε το «τι 
χρειάζεται, τι δηλαδή πρέπει να γίνει» στον τοµέα αυτό, σε κάθε χώρα, και το «πως 
αυτό αντιµετωπίζεται κάπου αλλού», µπορεί η Επιτροπή 3 να συνεισφέρει θετικά στην 
διάδοση της γνώσης και στην βελτίωση της δυνατότητας συνεργασίας µεταξύ των 
χωρών, ιδιαίτερα σήµερα, µε τη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και του 
Internet. Η πληροφορία, η οποία συλλέγεται και τυποποιείται περιλαµβάνει:  
 
• γενική βασική πληροφορία για κάθε χώρα και στατιστικούς δείκτες για την 

δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης,  
• µικρή περιγραφή για το στάδιο ανάπτυξης κάθε µιάς εθνικής υποδοµής, αν π.χ. 

υπάρχει ήδη σε κάποιο βαθµό, αν υπάρχει αρµόδιος φορέας, ποιό είναι το ύψος των 
εγκεκριµένων κονδυλίων, ποιές οι πηγές χρηµατοδότησης, αν υπάρχει 
ανταποδοτική πολιτική ή αν λειτουργεί σε πειραµατικό τοπικό επίπεδο, αν υπάρχει 
κάποια στρατηγική ως προς την πρόσβαση, την τιµολόγηση, το copyright. Σε 
περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας δραστηριότητας γίνεται προσπάθεια καταγραφής 
των υπαρχόντων προβληµάτων, όπως έλλειψη της απαραίτητης υποδοµής (τεχνικής 
και νοµικής), δυσκολία στην πρόσβαση στην ενηµέρωση και την εκπαίδευση, 
έλλειψη χρηµάτων, ή αδυναµία συντονισµού των αρµοδίων φορέων και των 
δραστηριοτήτων τους. 

• βασική νοµοθεσία για NSDI. Αν υπάρχει αρµόδιος οργανισµός, σε ποιά αρµοδιότητα 
υπάγεται, ποιός είναι ο κανονισµός λειτουργίας του, αν υπάρχει στρατηγικός 
σχεδιασµός, νοµοθεσία που καθορίζει την πρόσβαση στα δεδοµένα, τα δικαιώµατα 
στα δεδοµένα, την προστασία των δεδοµένων, την λειτουργία των υπηρεσιών µέσω 
Internet, κ.α. 



• βασικά χαρακτηριστικά του οργανισµού για NSDI, όπως πληροφορία σχετικά µε το 
οργανόγραµµα, το προσωπικό, τους χρήστες 

• τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος , όπως δοµή και λειτουργία του δικτύου, 
data modeling, standards, metadata, συχνότητα ενηµέρωσης της ψηφιακής 
πληροφορίας, µέθοδοι συλλογής και ενηµέρωσης της πληροφορίας, διαδικασίες 
ποιοτικού ελέγχου, γεωδαιτική υποδοµή-δίκτυα-συστήµατα αναφοράς κλπ, βασικές 
χαρτογραφικές σειρές, προϊόντα, value-added προϊόντα και υπηρεσίες, 
clearinghouse, Internet services 

• οικονοµικά θέµατα και πολιτική τιµολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών 
• µελλοντικά προγράµµατα/ στρατηγική και ερευνητικές δραστηριότητες 
• συµµετοχή σε διεθνή προγράµµατα. 
 
Σε πάρα πολλές χώρες η εθνική υποδοµή χωρικών δεδοµένων  ανήκει και λειτουργεί 
στο δηµόσιο- κρατικό τοµέα, όπως π.χ. η NSDI στην Αµερική,  η SNIG στην 
Πορτογαλία, η ASDI στην Αυστραλία, το NaLIS στην Μαλαισία, ο NGDF στην Νότια 
Αφρική κλπ. Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις, όπου ειδικοί φορείς όπως το 
Clearinghouse στην Ουρουγουάη, και ο NGDF στην Αγγλία, έχουν την ίδια αποστολή 
και οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό ελέγχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. 
 
Ενδεικτικά και συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω η πρόοδος δύο ευρωπαϊκών χωρών 
στον τοµέα αυτόν. 
 
Στην ∆ανία, χώρα µε ανεπτυγµένες αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν 
υπάρχει επίσηµη πολιτική για NSDI. Όµως στην πραγµατικότητα έχουν γίνει τα 
απαραίτητα βήµατα ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο. Η χώρα αποτελείται 
από 14 περιφέρειες και 275 δήµους. Κύριο ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή είχαν οι 
∆ήµοι, και η Εθνική  Υπηρεσία Χαρτογραφήσεων και Κτηµατολογίου(KMS). Παράλληλα, 
ένας µη κυβερνητικός οργανισµός ο GEO-FORUM, αποτελούµενος από την Εθνική 
Φωτογραµµετρική Εταιρεία, την Χαρτογραφική Εταιρεία και την Ακαδηµία Χωρικής 
Πληροφορίας,  διαµόρφωσε την σχετική στρατηγική. (Ryttersgaard, 2000) 
 
Πρόσφατα ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικισµού µιά συµβουλευτική επιτροπή µε 
εκπροσώπους από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες, η 
οποία θα χαράξει την µελλοντική στρατηγική. Σύµφωνα µε αυτήν την στρατηγική οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα και να 
επωφελούνται οικονοµικά  από αυτήν την επένδυση που έχει γίνει από το κράτος για 
την συλλογή και διάθεση  ψηφιακών δεδοµένων. Επιπλέον πρέπει να γίνει µεγαλύτερη 
προσπάθεια για µείωση του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται από την δηµόσια 
διοίκηση µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων µε το 
δηµόσιο. (Daugbjerg, 2000). 
 
Από τον ιδιωτικό τοµέα συµµετέχουν οι χαρτογραφικές εταιρείες, οι ιδιώτες 
Τοπογράφοι µηχανικοί και οι εταιρείες που συνεργάζονται µε την δηµόσια διοίκηση. Οι 
χρήστες, δηµόσιο ή ιδιώτες, έχουν µεγάλη έµµεση επιρροή λόγω των προτιµήσεων που 
διατυπώνουν ως προς το σύστηµα συντεταγµένων, την επιλογή των χαρτών κλπ. 
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος των Πανεπιστηµίων και να δοθεί 
περισσότερη έµφαση στο αντικείµενο της Γεωπληροφορικής. 
 



Η διανυσµατική τοπογραφική database TOP10DK αντιστοιχεί στην κλίµακα 1:10,000 
και ενηµερώνεται κάθε 5 χρόνια. Οι υδρογραφικοί χάρτες είναι σε ψηφιακή µορφή από 
το έτος 1997, οι κτηµατολογικοί πίνακες από το 1987 και η κτηµατολογική 
χαρτογραφική πληροφορία από το 1997, ενώ η κτηµατολογική πληροφορία στο σύνολό 
της είναι διαθέσιµη στους επαγγελµατίες χρήστες µέσω του διαδικτύου από το 1998.  
 
Η KMS έχει συµφωνήσει µε το Υπουργείο περιβάλλοντος να συµπεριλαµβάνει στο 
κτηµατολόγιο τρία διαφορετικά θεµατικά επίπεδα: τα δάση, την ζώνη προστασίας 
παραλίας και περιοχές µε µεγάλη ρύπανση. Τα ψηφιακά δεδοµένα έχουν προκύψει από 
την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων χαρτών και γίνεται έρευνα για την αναδόµηση των 
χωρικών δεδοµένων σε  object oriented spatial data models. Οι κατάλογοι θα 
περιορισθούν µόνο στα αντικείµενα γενικού ενδιαφέροντος µε σκοπό να περιορισθεί η 
πολλαπλή καταχώρησή τους. 
 
Από το 2001 η παραγωγή της σειράς 1:50,000 γίνεται από την βάση TOP10DK. Από 
την αρχή της δεκαετίας του ’90 οι ∆ήµοι είχαν δικούς τους χάρτες µεγάλης κλίµακας 
1:500, 1:1,000 σε αστικές περιοχές και 1:10,000 σε αγροτικές περιοχές. Συχνά οι χάρτες 
αυτοί ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, αρκετοί 
όµως από αυτούς δεν έχουν πληρότητα στην τοπολογία.  
 
Ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει στην παραγωγή και διάθεση ορθοφωτογραφιών η οποία 
γίνεται από την ιδιωτική εταιρεία Kampsax-Geoplan. Άλλη µια πρωτοβουλία του 
ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό επίπεδο είναι η δηµιουργία ψηφιακού οδικού χάρτη (DAV) 
στο ψηφιακό υπόβαθρο των δήµων. 
 
Ήδη από το 1997, η KMS παρέχει πληροφορίες για τα δεδοµένα (Version2 
METADATA), βασισµένα στο πρότυπο τυποποίησης CEN, και είναι υπεύθυνη για την 
τήρηση και λειτουργία του συστήµατος. 
 
Στην Γερµανία, η ιδέα για την ίδρυση εθνικής υποδοµής χωρικών δεδοµένων ξεκίνησε 
τη δεκαετία του 1970, ουσιαστικά µε την ψηφιοποίηση των στοιχείων του 
κτηµατολογίου. ∆ηµιουργήθηκαν δύο βάσεις η ALK (ψηφιακοί κτηµατολογικοί 
χάρτες) και η ALB (ψηφιακή νοµική πληροφορία για όλα τα ακίνητα), οι οποίες µαζί 
ονοµάζονται ALKIS. Επίσης δηµιουργήθηκε το σύστηµα τοπογραφικών και 
χαρτογραφικών πληροφοριών ATKIS. Το ATKIS και το ALKIS, αποτέλεσαν το 
γερµανικό NSDI. To 1998, θεσπίστηκε το πρώτο κείµενο για τον καλλίτερο συντονισµό 
της χωρικής πληροφορίας και ιδρύθηκε µία δι-υπουργική επιτροπή (IMAGI), στην 
οποία συµµετείχαν 10 υπουργεία, µε πρόεδρο τον Υπουργό Εσωτερικών.   
 
Το Ινστιτούτο Ανωτέρας Γεωδαισίας (BKG) , που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
έχει το κεντρικό γραφείο στην Φρανκφούρτη και τρία περιφερειακά γραφεία. Συνολικά 
απασχολεί 320 εργαζόµενους, και λειτουργεί σε εθνικό/οµοσπονδιακό επίπεδο, σε 
συνεργασία βέβαια µε τις κοινότητες. Κύρια αποστολή έχει την επεξεργασία, 
ενηµέρωση και διάθεση τοπογραφικών χαρτών (αναλογικών και ψηφιακών) σε εθνικό 
επίπεδο, το ATKIS, και την βελτίωση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων, καθώς και την 
τήρηση των γεωδαιτικών δικτύων αναφοράς (GREF) ενταγµένο στο EUREF και  στα 
παγκόσµια δίκτυα αναφοράς, όπως του ICRS (International Celestial Reference 
System) και του ITRF(International Terrestrial Reference Frame). Επίσης υποστηρίζει 



το δορυφορικό σύστηµα SAPOS προσαρµόζοντας τους σταθµούς της οµοσπονδίας µε 
το EUREF 4 µε 5 φορές το χρόνο. Επιπλέον συντονίζει και διευθύνει όλες τις 
δραστηριότητες του IMAGI και συµµετέχει σε όλες τα ευρωπαϊκά και διεθνή 
προγράµµατα. 
  
Για την τήρηση της κτηµατολογικής βάσης υπεύθυνες από τον νόµο είναι οι κοινότητες. 
Για την επίτευξη όµως µιας εθνικής υποδοµής χωρικών δεδοµένων, η BKG λειτουργεί 
το ATKIS GeoDatacenter για τις κοινότητες ώστε να παρέχει το βασικό υπόβαθρο στην 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Το ATKIS περιλαµβάνει DLMs, DTMs, γεωγραφικά 
ονόµατα, ψηφιακούς τοπογραφικούς χάρτες (1:10,000, 1:25,000, 1:50,000, 1:250,000, 
1:1,000,000), ψηφιακές ορθοφωτογραφίες. Τα δεδοµένα αυτά διατίθενται από τις 
κοινότητες (για την περιοχή κάθε κοινότητας και για τις κλίµακες 1:5,000 έως 
1:100,000)  και από την BKG. Μετα-δεδοµένα (m)etadata για το ATKIS δίνονται στο 
διαδίκτυο (www.geodatenzentrum.de.)  
 
Η µελέτη της δραστηριότητας αυτής στις διάφορες χώρες θα αποτελέσει σηµαντική 
βάση προετοιµασίας για την ανάπτυξη αντίστοιχης δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στην 
Ελλάδα, έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια καταγραφής της υπάρχουσας χωρικής 
πληροφορίας και των κυριότερων οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που παρέχουν 
χωρική πληροφορία (Potsiou, 2000) και έχουν γίνει σηµαντικές προτάσεις από τον 
ΟΚΧΕ (Κάβουρας, Μπαντέκας, 2000) για την ανάπτυξη µιάς εθνικής υποδοµής 
χωρικών δεδοµένων. 
 
Παράλληλα η Ελλάδα συµµετέχει σχεδόν σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις και στα 
περιφερειακά και παγκόσµια προγράµµατα (EUROGI, EuroGeographics, E-ESDI, FIG 
Com3, ISPRS Com V, Global Mapping, κλπ). Είναι όµως απαραίτητη αρχικά η 
θεσµοθέτηση µιάς εθνικής υποδοµής χωρικών δεδοµένων και η ανάπτυξη µιάς εθνικής 
πολιτικής όσον αφορά στην πρόσβαση, στην διάθεση, στον συντονισµό, στην νοµική 
προστασία της χωρικής πληροφορίας, στην ενηµέρωση των δεδοµένων, και βεβαίως η 
έγκριση των απαραίτητων κονδυλίων για την ανάπτυξη της τεχνικής υποδοµής και την 
ίδρυση υπηρεσιών παροχής των βασικών χωρικών δεδοµένων (core data sets) και των 
metadata πληροφοριών για την διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς και της 
εµπορευµατοποίησης της χωρικής πληροφορίας.   
 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Οι κυριότερες προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει σε περιφερειακό επίπεδο είναι στην 
περιοχή της Ευρώπης, στην Αµερική, και περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού. Από την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι τώρα διαπιστώνεται ότι το αντικείµενο θεωρείται 
ακόµη αρκετά καινοτοµικό και δεν βρίσκει την απαιτούµενη  προτεραιότητα και 
ανταπόκριση σε αρκετές χώρες. Η µη συνειδητοποίηση της αξίας µιας Περιφερειακής 
υποδοµής χωρικών δεδοµένων (RSDI), ή ακόµη και σε ένα βαθµό η άγνοια της έννοιας  
SDI, το γεγονός ότι κάθε χώρα αντιλαµβάνεται διαφορετικά τις ανάγκες της στο 
συγκεκριµένο θέµα µε αποτέλεσµα να στήνονται ασύµβατα µεταξύ τους µοντέλα και να 
δυσχεραίνεται ο συντονισµός των ενεργειών, και το γεγονός ότι οι χώρες που ανήκουν 
σε µιά γεωγραφική περιφέρεια συχνά παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις ως προς το 
πολιτικό, οικονοµικό αλλά και πολιτισµικό τους επίπεδο, είναι µερικοί από τους λόγους 
που εξηγούν την δυσκολία προόδου των RSDIs. 



Στο κεφάλαιο αυτό, δεν γίνεται αναφορά στην σηµαντική δραστηριότητα της Αµερικής 
(www.fgdc.gov) , παρά το γεγονός ότι είναι πρωτοποριακή, και των χωρών της Ασίας 
(www.gsdi.go.jp/PCGIAP),  διότι η χώρα µας εντάσσεται στην γεωγραφική περιοχή 
της Ευρώπης και µιά τέτοια µελέτη θεωρείται αντικείµενο ξεχωριστής ανάπτυξης.  
 
3.1 Η δραστηριότητα στην γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα περιφερειακά προγράµµατα τα 
οποία εκπονούνται από οργανισµούς, όπως το CERCO (από το 1980) και το MEGRIN 
(από το 1993) τα οποία ενώθηκαν και µετονοµάστηκαν σε “EuroGeographics”:  
 
Το “EuroGeographics”, (www.eurogeographics.org) είναι η ένωση των εκπροσώπων 
των χαρτογραφικών οργανισµών της Ευρώπης. Αποστολή του είναι η προώθηση της 
Ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών δεδοµένων. Στόχοι του συµβουλίου αυτού είναι: 
 
• η επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των βάσεων δεδοµένων των 

ευρωπαϊκών χαρτογραφικών οργανισµών ώστε να γίνει ευρέως διαθέσιµη η 
υπάρχουσα πληροφορία, και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφορίας τόσο 
µεταξύ των χωρών µελών όσο και µε άλλα µέρη του κόσµου 

• η πίεση των κέντρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αναπτυχθεί 
και να υιοθετηθεί ευρωπαϊκή πολιτική για την Γεωγραφική πληροφορία 

• η ενίσχυση της προσπάθειας να δηµιουργηθεί η πληροφορία η οποία χρειάζεται και 
δεν είναι πάντοτε διαθέσιµη στους χρήστες-πελάτες 

• η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της ένωσης αλλά και µε τον 
ιδιωτικό τοµέα. Αυτή η συνεργασία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, έρευνα και 
τεχνικές εφαρµογές, προσδιορισµό προδιαγραφών και µοντέλων, ανάµιξη στην 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και στις πολιτικές διοίκησης, οργάνωση των υπηρεσιών µέσω 
του διαδικτύου, ανάπτυξη προγραµµάτων και διάθεση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτά τα προγράµµατα , αν χρειάζεται, και µε 
κάποια τιµολόγηση. 

 
Σήµερα στο “EuroGeographics” µετέχουν 37 χώρες-µέλη από την ευρύτερη περιοχή της 
Ευρώπης. Τα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: 
 
Ευρωπαϊκή Υποδοµή Γεωγραφικής Πληροφορίας 
• Από την αρχή του 2000, µε την χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), 

ξεκίνησε µια προσπάθεια για την διερεύνηση και καταγραφή των κυριότερων 
θεµάτων προκειµένου να ιδρυθεί µιά Ευρωπαϊκή Υποδοµή Γεωγραφικών 
Πληροφοριών. Το πρόγραµµα ονοµάζεται ETeMII-European Territorial 
Management Information Infrastructure. Το πρόγραµµα ασχολείται µε την ανάλυση 
των απαιτήσεων των χρηστών, την ανάλυση λύσεων και την χάραξη στρατηγικής 
για το µέλλον. Κυρίως εστιάζεται στα metadata και στα πρότυπα και την 
διαλειτουργικότητα, µε στόχο να δηµιουργηθεί η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια 
υποδοµή βασικών δεδοµένων αναφοράς και να είναι τελικά αυτά τα δεδοµένα 
διαθέσιµα στους χρήστες σε προσιτό κόστος 

 



Μetadata 
• Το πρόγραµµα LaClef (υπηρεσία για παροχή πληροφορίας για metadata ) ξεκίνησε 

από τον Ιανουάριο 1999, χρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από την ΕΕ µέσα από το 
πρόγραµµα Info2000 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και  στοχεύει στην 
δηµιουργία µιάς πανευρωπαϊκής υπηρεσίας για την οµογενοποίηση, διαχείριση και 
διάθεση πολύτιµης πληροφορίας, του δηµόσιου φορέα. Ουσιαστικά προσπαθεί να 
συνενώσει την ήδη υπάρχουσα πληροφορία , καθώς και το GDDD του MEGRIN, 
και να δώσει την δυνατότητα για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου metadata 
διαφόρων υπηρεσιών (χαρτογραφική πληροφορία, αεροφωτογραφήσεις, γεωλογική 
πληροφορία) σε πολλές γλώσσες. Επίσης θα αναπτύξει ένα πρωτότυπο µοντέλο 
ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆υστυχώς το λειτουργικό κόστος του προγράµµατος αυτού 
είναι πολύ υψηλό, δεν χρηµατοδοτείται πλέον και συνεπώς το µέλον του θεωρείται 
αβέβαιο. 
Το GDDD (Geographical Data Descripption Directory) δηµιουργήθηκε το 1994 µε 
σκοπό την ίδρυση µιάς περιγραφικής λίστας όλων των βασικών γεωγραφικών 
βάσεων πληροφοριών, που είναι διαθέσιµες στους Εθνικούς Χαρτογραφικούς 
Οργανισµούς της Ευρώπης. Ήταν επίσης µια πιλοτική εφαρµογή του ευρωπαϊκού 
προτύπου για metadata CEN ENV 12657 του CEN/TC287. Από το 1996, η βασική 
πληροφορία που περιλαµβάνεται στο GDDD είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο. 
Σήµερα περιλαµβάνει περιγραφική πληροφορία για περισσότερους από 36 
ευρωπαϊκούς χαρτογραφικούς οργανισµούς. Μέσω του προγράµµατος LaClef 
επιχειρείται η ανάπτυξη της νέας έκδοσης του GDDD , η οποία θα περιέχει νέα 
στοιχεία, όπως την πολύγλωσση εξυπηρέτηση, metadata µε µεγαλύτερη ανάλυση 
και πρωτότυπη υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου. Η είσοδος στο GDDD µπορεί να 
γίνει µε την χώρα (µέσω του χάρτη), µε τον οργανισµό (µέσω της λίστας) ή µε τον 
τύπο του προϊόντος. 

• Το νέο πρόγραµµα ESMI (για την σύνδεση των υπηρεσιών που παρέχουν metadata) 
(European Spatial Metadata Infrastructure) ξεκίνησε από το 1998, χρηµατοδοτείται 
εν µέρη από την ΕΕ, στοχεύει να δηµιουργήσει µιά γενική είσοδο σε όλες τις 
υπηρεσίες γεωγραφικής πληροφορίας, που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους στο 
διαδίκτυο, ώστε να παρέχει στους ενδιαφερόµενους χρήστες όλο τον πλούτο της 
υπάρχουσας πληροφορίας. 
 

Χαρτογράφηση της Ευρώπης σε κλίµακα 1:250,000 
• Το πρόγραµµα EuroRegional Map στοχεύει στην δηµιουργία βασικών δεδοµένων 

αναφοράς της κλίµακας 1:250,000 κατάλληλων για χωρική ανάλυση. Στο αρχικό 
στάδιο θα συµπεριληφθούν  δεδοµένα για την Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, 
Λουξεµβούργο, ∆ανία, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία. Στόχος είναι η απόκτηση 
εµπειρίας από την προσπάθεια εναρµόνισης των υπαρχόντων εθνικών βάσεων 
δεδοµένων στους οργανισµούς των παραπάνω χωρών, ώστε στο µέλλον να 
επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Θα µελετηθεί επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης µιάς 
στρατηγικής «χαµηλών τιµών αγοράς µεγάλου όγκου δεδοµένων» και µιάς απλής 
και ελκυστικής πολιτικής αδειών για ανάπτυξη νέων βάσεων δεδοµένων (value 
added). 

• Το πρόγραµµα PETIT (Pathfinder towards European Topographic Information 
Template) στοχεύει στην µελέτη για δηµιουργία µιάς ευρωπαϊκής τοπογραφικής 
βάσης δεδοµένων στην κλίµακα 1:250,000 µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Vmap Level 1. Θα µελετηθεί η απαραίτητη τροποποίηση των στρατιωτικών 



προδιαγραφών ώστε να γίνουν κατάλληλες για πολιτική και εµπορική χρήση. Τα 
προϊόντα του προγράµµατος θα είναι  ένα πρωτότυπο µοντέλο, νοµικές αναφορές, 
πρόγραµµα δράσης, πρόγραµµα παραγωγής και εµπορικό πρόγραµµα. Το 
πρόγραµµα θεωρήθηκε ως το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη της βάσης 1:250,000. 
Τα πρώτα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στην συνάντηση της Φλωρεντίας το 
1999. 
 

Χαρτογράφηση της Ευρώπης σε κλίµακα 1:1,000,000 
• Το πρόγραµµα EuroGlobalMap  θεωρείται η συµµετοχή των ευρωπαϊκών 

χαρτογραφικών οργανισµών στην παγκόσµια πρωτοβουλία. Η εθνική χαρτογραφική 
υπηρεσία της Φινλανδίας είναι ο συντονιστής αυτού του προγράµµατος. 

 
∆ιοικητικά Όρια 
• Το πρόγραµµα SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe) ήταν η 

προτεραιότητα του  MEGRIN από το 1992 και για αρκετά χρόνια. Περιλαµβάνει 
δεδοµένα από 30 ευρωπαϊκούς χαρτογραφικούς οργανισµούς. Περιέχει όλες τις 
διοικητικές ενότητες κάθε χώρας σε ένα σύνολο µεγαλύτερο από 100,000 πολύγωνα 
και attributes. Σήµερα διατίθεται η αναθεωρηµένη έκδοση του 1997 και του 2000. 

• Το πρόγραµµα ABDS αφορά στα διοικητικά όρια των χωρών κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης. 

 
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την  ίδρυση µιάς υποδοµής για 
περιβαλλοντικά χωρικά δεδοµένα  E-ESDI (Environmental European Spatial Data 
Infrastructure), είναι ακόµη ένα πρόγραµµα που αναφέρεται σε περιφερειακό επίπεδο, 
το οποίο αναµένεται να συµβάλλει θετικά στην προσπάθεια για καλλίτερη πρόσβαση 
στην χωρική πληροφορία της Ευρώπης. Η πρώτη συνάντηση των χωρών που 
συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2001, είναι 
δε διαθέσιµη µιά σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών 
οργανισµών των χωρών αυτών (E-ESDI, 2001). 
 
Επίσης το EUROGI (European Umbrella Organization for Geographic Information) έχει 
αναπτύξει πολύ σηµαντική δραστηριότητα στην Ευρώπη, τόσο στο ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο για την διασφάλιση της πολιτικής υποστήριξης δραστηριοτήτων που 
αφορούν σε θέµατα υποδοµής γεωγραφικών πληροφοριών, όσο και για την ίδρυση µιάς 
στρατηγικής και πολιτικής για την γεωγραφική πληροφορία στην Ευρώπη 
(www.eurogi.org). Το EUROGI συµµετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως 
το ETeMII, ESMI, GISEDI Europe, LaClef, PANEL-GI, GEOWEB-Europe, κ.α. αλλά 
και αναπτύσσει την πρωτοβουλία για την διοργάνωση πολλών σχετικών ευρωπαϊκών 
συνεδρίων.   
 
4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Για την δηµιουργία µιάς Παγκόσµιας υποδοµής χωρικών δεδοµένων (GSDI) έχει 
προταθεί ένα µοντέλο οργανισµού, ο οποίος θα λειτουργεί ως οµπρέλα και θα συνδέει 
τις εθνικές και περιφερειακές επιτροπές, καθώς και άλλους σχετικούς διεθνείς φορείς 
κάτω από το πρίσµα της ευελιξίας και της απλότητας και θα έχει ως στόχο να 
συµπεριλάβει όλες τις χώρες αλλά και να επικουρεί  τις σχετικές προσπάθειες για την 
ενσωµάτωση και ολοκλήρωση (integration) της χωρικής πληροφορίας στο πλαίσιο της 



κοινωνίας της πληροφορίας. Οι κυριότεροι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι η 
προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, η καλύτερη διακυβέρνηση, και η προστασία του 
περιβάλλοντος.  Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο προβλέπεται να υπάρχει µια ιεραρχική 
δοµή στην οργάνωση των διαφόρων επιπέδων SDI. Με βάση αυτή την ιεραρχική δοµή, 
µιά χωρική υποδοµή σε υψηλότερο επίπεδο, π.χ. παγκόσµιο επίπεδο, περιλαµβάνει τις 
υποδοµές χωρικών δεδοµένων που βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο (περιφερειακές 
και εθνικές). Αυτό θεωρητικά σηµαίνει ότι σε παγκόσµιο επίπεδο, το απαραίτητο 
θεσµικό πλαίσιο, τα τεχνικά standards, η πρόσβαση στο δίκτυο και το απαραίτητο 
προσωπικό υπάρχουν για να υποστηρίξουν την διάθεση των βασικών χωρικών 
δεδοµένων που τηρούνται σε χαµηλότερα επίπεδα. Αυτό το προτεινόµενο µοντέλο 
βέβαια χρειάζεται τροποποιήσεις ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των εργασιών και 
να διασφαλισθεί η ενσωµάτωση των περιφερειακών υποδοµών (GSDI, 1999) 
 
 Σε παγκόσµιο επίπεδο ένα σηµαντικό πρόγραµµα συλλογής ψηφιακών χωρικών 
δεδοµένων είναι το «Global Mapping», το οποίο ξεκίνησε το 1992, στο Υπουργείο 
∆ηµοσίων Έργων της Ιαπωνίας και ως στόχο έχει την παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο, µε την δηµιουργία µιάς παγκόσµιας υποδοµής 
γεωγραφικής πληροφορίας µέσω της διεθνούς συνεργασίας των αρµοδίων φορέων. 
Πρόκειται για µια βάση χωρικών δεδοµένων, µε διακριτική ικανότητα στο έδαφος της 
τάξεως του 1 χιλιοµέτρου και µε πρόγραµµα για ενηµέρωσή της κάθε   πέντε χρόνια. Το 
περιεχόµενό της είναι αυτό που αντιστοιχεί στην χαρτογραφική κλίµακα 1:1.000.000 , 
και η πρώτη έκδοση που περιλαµβάνει έξη χώρες είναι διαθέσιµη στο Internet ήδη από 
το έτος 2000. Αναµένεται ότι εντός του 2002 θα είναι διαθέσιµος ο ψηφιακός χάρτης 
1:200,000 (Une et al, 2001). 
 
Τα προϊόντα του «Global Mapping» θα τεθούν στην αρµοδιότητα της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής για το «Global Mapping». Η International Steering Committee for Global 
Mapping (ISCGM) απαρτίζεται από τους διευθυντές των Χαρτογραφικών Υπηρεσιών 
14 χωρών και από εκπροσώπους των διεθνών οργανισµών, επιλεγµένων εκπροσώπων 
του ακαδηµαϊκού χώρου και της βιοµηχανίας. Στόχος της επιτροπής αυτής είναι η 
δηµιουργία θεµατικών χαρτογραφικών προϊόντων µε την συµµετοχή των 
χαρτογραφικών οργανισµών. Όπως σχεδιάζονται σήµερα, οι θεµατικές βάσεις 
δεδοµένων του «Global Mapping» που θα είναι υψοµετρία, βλάστηση, χρήση γής, 
δίκτυο απορροής, διοικητικά όρια και µεταφορές θα καλύπτουν ολόκληρη την 
επιφάνεια της γής µε διαχωριστική ικανότητα στο έδαφος της τάξης του 1 χιλιοµέτρου. 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Ως γενικό συµπέρασµα µπορεί να θεωρηθεί ότι η Εθνική Υποδοµή Χωρικών 
∆εδοµένων είναι µιά υπόθεση που αφορά όλες τις χώρες γενικά. Οι κυβερνητικοί 
παράγοντες και οι πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι η χωρική πληροφορία είναι ένα 
εθνικό αγαθό που χρειάζεται αποτελεσµατικό συντονισµό, ενηµέρωση, και σωστή 
διαχείριση προς όφελος του έθνους. 
  
Για την ίδρυση µιάς NSDI απαιτείται συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα αλλά και πολλών άλλων σχετικών ειδικοτήτων. Η NSDI δεν ταυτίζεται 
µε τον Εθνικό Οργανισµό Χαρτογραφήσεων µιάς χώρας. Ο Εθνικός Οργανισµός 
Χαρτογραφήσεων είναι ένα από τα συµµετέχοντα µέλη, µαζί µε την Τοπική 



Αυτοδιοίκηση, τον Οργανισµό Κτηµατολογίου, τις Χαρτογραφικές εταιρείες και 
οργανισµούς και τους µελλοντικούς χρήστες από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 
Είναι φυσικό ότι για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήµατα στον συντονισµό όλων των 
συµµετεχόντων µελών, απαιτείται συνεργασία και διοικητική εµπειρία από τα αρµόδια 
άτοµα. Επίσης χρειάζεται γνώση του τρόπου λειτουργίας των οργανισµών παραγωγής 
ψηφιακών δεδοµένων, πολιτική εµπειρία και γνώσεις στην διαχείριση της πληροφορίας. 
 
Υπάρχει δυνατότητα να δηµιουργηθεί µιά NSDI ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί 
κάποια κυβερνητική στρατηγική και πολιτική για το θέµα αυτό. Είναι δυνατόν να 
προχωρήσουν κάποιες σχετικές δραστηριότητες από την βάση, τους ενδιαφερόµενους 
φορείς ώστε να κινητοποιηθεί η  κυβέρνηση να θεσπίσει κάποια πολιτική. Σε πολλές 
περιπτώσεις ο Εθνικός Χαρτογραφικός Οργανισµός παίρνει την πρωτοβουλία να 
λειτουργήσει ως συντονιστής. Στην χώρα µας έχει ήδη γίνει αυτό το σηµαντικό βήµα 
από την προηγούµενη διοίκηση του ΟΚΧΕ και έχει ανοίξει ο δρόµος για µιά τόσο 
σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία πρέπει να συνεχισθεί. 
 
Η υλοποίηση της NSDI κάθε χώρας διαφέρει ανάλογα µε την κοινωνική και οικονοµική 
πραγµατικότητα αλλά και το όραµα κάθε χώρας. Βασικός παράγων που πρέπει να 
καθορίζει αυτό το «όραµα» είναι οι απαιτήσεις της αγοράς και το γενικότερο επίπεδο 
ανάπτυξης της χώρας. ∆εν είναι µόνο οικονοµικό το θέµα, αντίθετα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι δυνατότητες και οι περιορισµοί στην γενική υποδοµή της χώρας 
συµπεριλαµβανοµένης και της διάδοσης του Internet. Για παράδειγµα, ένα από τα 
βασικά προβλήµατα στον σχεδιασµό του έργου του Εθνικού Κτηµατολογίου της 
Ελλάδας (που βεβαίως δεν είναι NSDI αλλά έχει πολλές οµοιότητες), είναι ότι αποτελεί 
ένα πολύ µεγαλόπνοο έργο µη εναρµονισµένο µε το γενικότερο επίπεδο της χώρας µας 
και πολύ περισσότερο µη εναρµονισµένο µε τις ανάγκες των χρηστών ώστε να είναι 
ανταποδοτικό και αυτοτροφοδοτούµενο. Η υπερβολική έµφαση στην συλλογή 
ψηφιακών δεδοµένων χωρίς καµία εµφανώς υλοποιηµένη εµπορική προοπτική δεν 
παρέχει αισιοδοξία για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα βασικό σηµείο που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασµό της NSDI της χώρας µας. 
  
Η συνεργασία σε διακρατικά προγράµµατα φαίνεται να είναι πολύ χρήσιµη για την 
απόκτηση της απαιτούµενης εµπειρίας καθώς και η συµµετοχή στις διεθνείς 
δραστηριότητες βοηθά στην µετάδοση και διάδοση της γνώσης. 
 
Η δυναµική αξία της NSDI γίνεται αντιληπτή µόνο µέσω συνεργασίας µε τους χρήστες 
σε κοινά προγράµµατα. ∆εν χρειάζεται να υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις κατηγορίες των 
βασικών ψηφιακών δεδοµένων (national core data) αλλά πρέπει να καλύπτουν 
ολόκληρη την χώρα ώστε να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες όσο το δυνατόν 
περισσότερων χρηστών. Οι χρήστες πρέπει να συµµετέχουν στην σύνταξη των 
προδιαγραφών συλλογής των δεδοµένων, ενώ συνήθως ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την πληρότητα και την ενήµερη τήρηση των δεδοµένων και λιγότερο για την 
γεωµετρική τους ακρίβεια. 
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