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Εκτελεστική Περίληψη
Η παρούσα αναφορά αφορά στην πρόοδο εφαρµογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) από την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µετά την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο µε την ψήφιση του Νόµου
Ν.43(Ι)/2010 και αφορά στην περίοδο 2016 – 2018 (συµπεριλαµβανοµένων).
Η αναφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία, καθώς και στην Απόφαση
της Επιτροπής µε αριθµό 2009/442/ΕΚ. Χρησιµοποιήθηκε στο µέγιστο δυνατό βαθµό το πρότυπο
σύνταξης αναφορών που προτείνεται από την Οµάδα INSPIRE της ΕΕ, καθώς και οι οδηγίες και οι
κατευθύνσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η περίπτωση της Κύπρου, ως προς την εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE
έχει µια ιδιαιτερότητα. Ένα πολύ µεγάλο µέρος της αναγκαίας υποδοµής χωρικών πληροφοριών έχει
ήδη αναπτυχθεί µέσα στα πλαίσια δηµιουργίας και λειτουργίας Ενιαίου Συστήµατος Πληροφοριών Γης
στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, όπως επίσης και ενιαίας Γεωπύλης (Geoportal). Τα
Συστήµατα αυτά σχεδιάστηκαν µε τρόπο ώστε να λειτουργούν και να ικανοποιούν, τόσο τις εσωτερικές
ανάγκες του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, όσο επίσης και τις ανάγκες άλλων Τµηµάτων,
Υπουργείων, Υπηρεσιών και ιδιωτών. Το Σύστηµα Πληροφοριών Γης λειτουργεί παγκύπρια από το
1997 (βλ. http://portal.dls.moi.gov.cy), ενώ η Γεωπύλη λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2016.
Το Σύστηµα Πληροφοριών Γης ενηµερώνεται διαρκώς και αναβαθµίζεται κατά καιρούς για να
συµβαδίζει µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και επίσης να ικανοποιεί νέες ανάγκες. Υπάρχουν χωρικά
δεδοµένα που καλύπτουν ολόκληρη την χώρα σε διάφορα επίπεδα πληροφοριών και σε διάφορες
ακρίβειες. ∆ίδεται απευθείας πρόσβαση στα δεδοµένα και σε άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα, είτε µέσω
του Κυβερνητικού κόµβου, είτε µέσω υπηρεσιών διαδικτύου. Επιπρόσθετα, παρέχονται επί
καθηµερινής βάσης ψηφιακά χωρικά δεδοµένα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, αφού καταβληθούν
τα νενοµισµένα τέλη. Οι κυβερνητικοί οργανισµοί και υπηρεσίες δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη,
ενώ η διάθεση δεδοµένων INSPIRE µέσω της Γεωπύλης, είναι εντελώς δωρεάν.
Η εθνική υποδοµή χωρικών δεδοµένων συνεχίζει να αναπτύσσεται και λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και η πλήρης συµµόρφωση µε τις
διατάξεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που εκδίδονται για την ανάπτυξη της αντίστοιχης ευρωπαϊκής
υποδοµής.
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1 Συντοµογραφίες & Ακρωνύµια

Β∆

Βάση ∆εδοµένων

ΓΣΠ

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών

∆Α

∆ηµόσιες Αρχές

∆∆

∆ηµόσια ∆ιοίκηση

∆ΟΙ

∆ιευθυντική Οµάδα INSPIRE

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΝΠ∆∆

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Νόµος Ν.43(Ι)/2010

Ο περί της δηµιουργίας υποδοµής χωρικών δεδοµένων (INSPIRE)
Νόµος του 2010

ΟΕ

Οµάδα Εργασίας

Οδηγία INSPIRE ή οδηγία

Οδηγία 2007/2/ΕΚ

Σ∆Ι

Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE

Σ∆ΠΓ

Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Γης

ΣΠΓ

Σύστηµα Πληροφοριών Γης

TKX

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

ΤΠ

Τµήµα Περιβάλλοντος

ΤΥΠ

Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΥΠΕΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

GIS

Geographical Information System

DLS Portal

Πύλη

του

Τµήµατος

Κτηµατολογίου

και

Χωροµετρίας

(http://portal.dls.moi.gov.cy), η οποία µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνει
και τη Γεωπύλη INSPIRE της Κύπρου. Η Γεωπύλη INSPIRE είναι
προσβάσιµη µέσω του ιστοτόπου www.geoportal.gov.cy.
INSPIRE Geoportal

INSPIRE Geoportal website found at: www.geoportal.gov.cy. It includes
all information regarding INSPIRE implementation in Cyprus, links to
stakeholders and data, and also link to DLS Portal.
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2 Εισαγωγή
2.1 Ιστορικό
Η Οδηγία INSPIRE ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την ψήφιση του
Νόµου Ν.43(Ι)/2010 στις 14 Μαΐου 2010 (Βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα αρ.4241).
Η ιδιαιτερότητα της Κύπρου συγκριτικά µε άλλα κράτη – µέλη της ΕΕ ήταν ότι, µέχρι εκείνη τη χρονική
στιγµή, είχε ήδη αναπτυχθεί ένα µεγάλο µέρος υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών, η οποία ήταν
συγκεντρωµένη στις βάσεις δεδοµένων του Συστήµατος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Η παλαιά τεχνολογία, ο τρόπος φύλαξης και διασύνδεσης των
δεδοµένων και η λειτουργία του ΣΠΓ σε πραγµατικό ζωντανό περιβάλλον δεν κατέστησαν εύκολη την
άµεση συµµόρφωση µε τις επιταγές της οδηγίας σε τεχνολογικό, διοικητικό και θεσµικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, η σοβαρή οικονοµική κρίση µου µαστίζει την Κύπρο τα τελευταία χρόνια κατέστησαν το
έργο αυτό ακόµα πιο δύσκολο.
Μέχρι πρόσφατα, η γεωπληροφορία που παραγόταν στο ΣΠΓ βασιζόταν σε προδιαγραφές που είχαν
σχεδιαστεί και υϊοθετηθεί την δεκαετία του 1990.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας αποτελεί τον επίσηµο
Κτηµατολογικό και Χαρτογραφικό Οργανισµό της Κύπρου. Οι γεωπληροφορίες που παράγονται
αφορούν κτηµατολογικές, χαρτογραφικές, τοπογραφικές, γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές και άλλες, οι
οποίες υπακούουν σε κοινούς κανόνες και τεχνικές προδιαγραφές. Χρησιµοποιούνται ενιαία
προβολικά συστήµατα και συντεταγµένες, που καθιστούν τη διασύνδεση των γεωπληροφοριών
ευκολότερη.
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία από το 1986 αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας υποδοµής
γεωχωρικών δεδοµένων και για τον σκοπό αυτό είχε αναθέσει σε Αυστραλούς εµπειρογνώµονες να
ετοιµάσουν σχετική µελέτη. Η µελέτη αυτή ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε το 1987. Μέσα στις βασικές
εισηγήσεις της µελέτης περιλαµβανόταν η ψηφιοποίηση όλων των χωρικών και µη χωρικών
πληροφοριών και η δηµιουργία ενιαίου Συστήµατος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ). Ακολούθησε η ετοιµασία
λεπτοµερούς στρατηγικού σχεδίου και προδιαγραφών. Μετά από δηµοσίευση διεθνών προσφορών,
ανατέθηκε σε κοινοπραξία εταιρειών ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του ΣΠΓ. Παράλληλα άρχισε το
έργο της ψηφιοποίησης όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Το ΣΠΓ τέθηκε σε λειτουργία το 1997 και
λειτουργεί µέχρι σήµερα σε περιβάλλον SUN/Solaris, Oracle και ArcInfo/ESRI. Το σύστηµα αυτό
επιδέχθηκε κατά καιρούς διάφορες αλλαγές και αναβαθµίσεις.
Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 41.657 ηµεροµηνίας 13/10/1994, δηµιουργήθηκε
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Γης (Σ∆ΠΓ) µε πρόεδρο τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου
Εσωτερικών και δέκα άλλα µέλη που εκπροσωπούσαν βασικά υπουργεία, κυβερνητικά τµήµατα και
µεγάλους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Τον Μάϊο του 1995 υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Σ∆ΠΓ Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη και
διαχείριση του Κυπριακού Συστήµατος Πληροφοριών Γης. Μέσα στις βασικές εισηγήσεις του
Στρατηγικού Σχεδίου περιλαµβανόταν η πλήρης µηχανογράφηση των αρχείων, σχεδίων, χαρτών και
διαδικασιών του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, η διαξαγωγή νέας κτηµατικής
χωροµετρίας µε σύγχρονες µεθόδους, η ανάπτυξη ενός ΣΠΓ και η σταδιακή ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου Κυπριακού Συστήµατος Πληροφοριών Γης, µε τη συνεργασία και συµµετοχή αριθµού
κυβερνητικών τµηµάτων, οργανισµών δηµόσιας ωφέλειας, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά.
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Είχε διαφανεί στη συνέχεια ότι, η δηµιουργία Συστήµατος Πληροφοριών Γης στο Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ήταν πολύ σύνθετο και απαιτητικό έργο. Παρόλα αυτά, το σύστηµα
σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 1997.

Σχεδιάγραµµα 2.1: Ψηφιακές Βάσεις ∆εδοµένων Συστήµατος Πληροφοριών Γης
Η εµπλοκή και η συµµετοχή άλλων κυβερνητικών τµηµάτων και οργανισµών στη δηµιουργία ενιαίας
υποδοµής χωρικών δεδοµένων ήταν αρκετά δύσκολη και πολύ πιο χρονοβόρα απ΄ότι αρχικά είχε
υπολογιστεί. ∆ηµιουργήθηκαν σταδιακά άλλα περιφεριακά συστήµατα και συλλέγηκε µεγάλος όγκος
ψηφιακών πληροφοριών. Πολλά από τα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν βασίστηκαν στο υπόβαθρο
γεωγραφικών δεδοµένων του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και υϊοθέτησαν το ίδιο
προβολικό σύστηµα και συντεταγµένες. Άλλα συστήµατα ακολούθησαν δικές τους προδιαγραφές,
προκειµένου να ικανοποιήσουν γρήγορα συγκεκριµένες εσωτερικές ανάγκες, µε αποτέλεσµα να µην
υπάρχει συµβατότητα.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανέλαβε συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση
της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, ενώ τo Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το Τµήµα
Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τµήµα Περιβάλλοντος, ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
οργάνωση και υλοποίησή της.
Για τον σκοπό αυτό, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων µέσα στο 2010 ο Περί της
δηµιουργίας υποδοµής χωρικών δεδοµένων INSPIRE Νόµος Ν.43(Ι)/2010. Με τον νόµο αυτό,
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αποσκοπείται η εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης

Συµβουλίου της 14

Μαρτίου 2007 για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών/δεδοµένων

που αφορούν περιοχή επί της οποίας η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει ή/και ασκεί δικαιοδοτικά
δικαιώµατα. Περιέχει επίσης ρυθµίσεις που αφορούν στην διαθεσιµότητα, στην ποιότητα και στην
οργάνωση πληροφοριών, στην πρόσβαση σε αυτές, καθώς και στην κοινοχρησία τους.

2.2 Μεθοδολογία σύνταξης της αναφοράς
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν πιό πάνω, η παρούσα αναφορά συµπεριλαµβάνει τις σχετικές δράσεις
που έχουν υλοποιηθεί την περίοδο 2016-2018 (συµπεριλαµβανοµένων). Συµπληρωµατικά, γίνεται
αναφορά και στις προγραµµατιζόµενες δράσεις και στον τρόπο µε τον οποίο αυτές αναµένεται να
λύσουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σήµερα.
Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της αναφοράς είναι:
•

Συλλογή στοιχείων για τα γεωχωρικά δεδοµένα και τις υπηρεσίες που συντηρούν οι δηµόσιες
αρχές (∆Α) της χώρας.

•

Συλλογή πληροφοριών µέσω απευθείας επικοινωνίας µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.

•

Το περιεχόµενο της ετήσιας αναφοράς σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συλλέγεται το σύνολο της
πληροφορίας που απαιτείται για τη σύνταξη της παρούσας τριετούς έκθεσης.
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3 Συντονισµός και διασφάλιση ποιότητας
3.1 Συντονισµός
3.1.1 Σηµείο Επαφής Κράτους – Μέλους
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 (3)(α) (i) του Ν.43(Ι)/2010, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE (Σ∆Ι) έχει
αρµοδιότητα να ορίζει το Σηµείο Επαφής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του ιδίου νόµου.

3.1.1.1 Στοιχεία επικοινωνίας µε το Σηµείο Επαφής
Σηµείο Επαφής Κράτους – Μέλους
Ονοµασία ∆ηµόσιας Αρχής
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

Υπουργείο Εσωτερικών
Λεωφόρος ∆ηµοσθένη Σεβέρη,
1453, Λευκωσία
Κύπρος

URL Ιστοσελίδας Οργανισµού

www.moi.gov.cy

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Ανδρέας Χατζηράφτης, Γραµµατέας Σ∆Ι και
Σηµείο Επαφής
Ανθή Κουκκουρή-Λακκοτρύπη, Εκπρόσωπος
Υπουργείου Εσωτερικών
(+357) 22 804813
(+357) 22 867813
(+357) 22 804881
(+357) 22 867872
ahadjiraftis@dls.moi.gov.cy
alakkotrypi@dls.moi.gov.cy

Τηλέφωνα
Fax
Email

3.1.1.2 Ρόλος και Αρµοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών
Το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατ’εξοχή Υπουργείο του πολίτη διαµορφώνει και υλοποιεί την
πολιτική του µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Η πολιτική αυτή διαµορφώνεται µέσα από διάφορες δράσεις.
Η ανθρωποκεντρική δράση του Υπουργείου Εσωτερικών βασίζεται στους ακόλουθους άξονες
πολιτικής:
1.

2.

3.

Ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη, ο οποίος αποτελεί τον
βασικότερο πυλώνα της πολιτικής του, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση και εµπέδωση της
αξιοκρατίας, της αντικειµενικότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.
Απάβλυνση των στεγαστικών προβληµάτων των εκτοπισθέντων, των παθόντων και των
οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων του λαού, µέσω της εφαρµογής των νέων στεγαστικών
σχεδίων που τέθηκαν σε εφαρµογή την 1.1.2007.
Αναβάθµιση του ρόλου και αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε συστηµατική
σταδιακή διεύρυνση των εξουσιών της και ταυτόχρονα εξασφάλιση οικονοµικής αυτοτέλειας,
για να καταστεί ικανή ν΄ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και να
συµβάλει αποδοτικά στην συλλογική προσπάθεια του κράτους, στην ανάπτυξη τόσο των
αστικών περιοχών, όσο και της υπαίθρου.
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Προώθηση εφαρµογής σειράς µέτρων στήριξης της υπαίθρου και ενθάρρυνση µε οικονοµικά
κίνητρα της συνεργασίας και της συµπλεγµατοποίησης µεταξύ των Τοπικών Αρχών και άλλων
φορέων τοπικής εξουσίας.
Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εκσυγχρονισµό και απλοποίηση των διαδικασιών που
αποδεικνύονται ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των
πολιτών και λειτουργούν ανασταλτικά σε βασικούς τοµείς αρµοδιοτήτων του Υπουργείου
(Πολεοδοµία, Κτηµατολόγιο, Μετανάστευση, Άσυλο, κ.ά.) µε ταυτόχρονη αποκέντρωση των
εξουσιών, όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη.

Τα ακόλουθα Τµήµατα και υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επαρχιακές ∆ιοικήσεις Λευκωσίας, Κερύνειας, Αµµοχώστου, Λάρνακας, Λεµεσού και Πάφου
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
Υπηρεσία Ασύλου
Πολιτική Άµυνα
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Υπηρεσία Μερίµνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υπό την εποπτεία του τα ακόλουθα:
1. Ηµικρατικοί Οργανισµοί (Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων,
Κυπριακός Οργανισµός Ανάπτυξης Γης, Ταµείο Θήρας και Αρχή Ραδιοτηλεόρασης)
2. Συµβούλια Αποχετεύσεων
3. Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
4. Πολεοδοµικό Συµβούλιο
5. Συµβούλια Υδατοπροµήθειας

3.1.1.3 Ο Ρόλος και οι Αρµοδιότητες του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας
Πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία υποδοµής χωρικών δεδοµένων διαδραµατίζει το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας είναι η Αρµόδια Κυβερνητική Υπηρεσία που προσφέρει τις
υπηρεσίες της αναφορικά µε δικαιώµατα σε ακίνητη ιδιοκτησία, τη διεξαγωγή χωροµετρικών εργασιών,
τη διαχείριση του γεωδαιτικού δικτύου και χωροµετρικών δεδοµένων, τη χαρτογράφηση, την εγγραφή,
τη µεταβίβαση και την υποθήκευση ακινήτων, τη διακατοχή της γης, την εκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας
και τη διαχείριση της κρατικής γης. Γενικά, οι πλείστες δραστηριότητες του Τµήµατος περιστρέφονται
γύρω από την ακίνητη ιδιοκτησία και την διαχείριση γεωχωρικών δεδοµένων.
Επιπρόσθετα, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µέσω του Κλάδου Χαρτογραφίας, αποτελεί
τον επίσηµο Χαρτογραφικό Οργανισµό του τόπου, ετοιµάζει οδικούς, τοπογραφικούς, διοικητικούς,
τουριστικούς και άλλους χάρτες, ετοιµάζει ψηφιακά και συµβατικά στοιχεία για τις ανάγκες άλλων
οργανισµών και υπηρεσιών, συµµετέχει σε πανευρωπαϊκά έργα, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες
και εκπροσωπεί επίσηµα την Κύπρο, τόσο σε Ευρωπαϊκούς, όσο και σε διεθνείς χαρτογραφικούς και
άλλους οργανισµούς.
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί εδώ και 18 περίπου
χρόνια ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), το οποίο ικανοποιεί τους βασικούς του στόχους και
εργασίες. Με το σύστηµα αυτό έχουν µηχανογραφηθεί οι κτηµατικές συναλλαγές, απλοποιήθηκαν και
αυτοµατοποιήθηκαν οι µέθοδοι και οι διαδικασίες σε όλους τους Κλάδους, αυξήθηκε η
παραγωγικότητα και βελτιώθηκε σηµαντικά η εξυπηρέτηση που παρέχεται προς τους πολίτες.
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας διατηρεί γραφεία και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλες
τις Επαρχίες της Κύπρου.
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Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, εκτός από την
εξυπηρέτηση του κοινού, των επιχειρήσεων και των διάφορων οργανισµών, διεξάγει δύο µεγάλα
αναπτυξιακά προγράµµατα:
(α) Το έργο της Συλλογής, Επεξεργασίας, Ταξινόµησης και Συνεχούς Ενηµέρωσης ∆εδοµένων
στο Σύστηµα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) και
(β) το έργο της Επαναχωροµέτρησης.
Το έργο της Συλλογής, Επεξεργασίας, Ταξινόµησης και Συνεχούς Ενηµέρωσης ∆εδοµένων, έχει ως
στόχο την εισαγωγή και συνεχή ενηµέρωση των απαραίτητων κτηµατολογικών, εκτιµητικών και
γεωγραφικών δεδοµένων στο ΣΠΓ, ώστε αυτό να µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά για όλες τις
περιοχές της Κύπρου (ελεύθερες και κατεχόµενες). Το έργο της Επαναχωροµέτρησης έχει ως στόχο
τη διεξαγωγή νέας χωροµετρίας σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και την ετοιµασία νέων ψηφιακών,
υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, κτηµατικών σχεδίων, τα οποία αποτελούν τις νέες/αναβαθµισµένες
γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων του Κυπριακού Συστήµατος Πληροφοριών Γης.
Παράλληλα µε τα πιο πάνω προγράµµατα, το Τµήµα έχει αναλάβει την επανα-σχεδίαση και την
αναβάθµιση όλων των χαρτογραφικών σειρών που διαθέτει. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Τµήµα έχει
εξασφαλίσει κατάλληλα χαρτογραφικά λογισµικά, γεωγραφικά συστήµατα (GIS) και εξοπλισµό και έχει
εκπαιδεύσει το απαραίτητο προσωπικό. Ήδη οι πλείστοι από τους χάρτες που διαθέτει το Τµήµα
έχουν επεξεργαστεί και αναβαθµιστεί µε ψηφιακές µεθόδους και είναι διαθέσιµοι σε διανυσµατική
µορφή (vector) και σε µορφή εικόνας (raster). Τα δεδοµένα που παράγονται χρησιµοποιούνται ήδη
από άλλα Τµήµατα και υπηρεσίες σαν βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο και υποστηρίζουν ποικιλία
γεωγραφικών εφαρµογών (GIS) και άλλων αναγκών. Παράλληλα, γίνεται επεξεργασία γεωγραφικών
δεδοµένων που αφορούν την Κύπρο και το Τµήµα συµµετέχει σε πανευρωπαϊκές βάσεις δεδοµένων
όπως:
•
•
•
•
•

η Βάση ∆ιοικητικών Συνόρων της Ευρώπης EuroBoundary,
η Βάση EuroGlobal Map,
η Βάση EuroRegional Map,
η Βάση Γεωγραφικών Ονοµάτων EuroGeoNames
και η Βάση Υψοµετρικών ∆εδοµένων EuroDEM.

Σχεδιάγραµµα 3.1: Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Βάσεις ∆εδοµένων
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Με την εφαρµογή και λειτουργία του Συστήµατος Πληροφοριών Γης έχουν προκύψει τα ακόλουθα
οφέλη:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

∆ηµιουργήθηκαν συνεχόµενες ψηφιακές βάσεις δεδοµένων που καλύπτουν ολόκληρη την
Κύπρο και παρέχουν συµπληρωµένες γεωπληροφορίες για οποιανδήποτε περιοχή.
Με τη σύνδεση των ψηφιακών βάσεων µεταξύ τους επιτυγχάνεται αποφυγή φύλαξης
πληροφοριών πάνω από µια φορά, γίνεται εξάλειψη ανακριβειών, ετοιµάζονται θεµατικοί
χάρτες, γίνεται ενιαία ανάλυση δεδοµένων για σωστή λήψη αποφάσεων κλπ. Έγινε
κατορθωτό να συγχρονιστούν µεταξύ τους τα γεωγραφικά, τα νοµικά και τα εκτιµητικά
στοιχεία. Το θέµα αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των τριών
υποσυστηµάτων και κατ΄επέκταση του Συστήµατος Πληροφοριών Γης.
Ερωτήσεις και απαντήσεις µπορούν να γίνονται προς το Σύστηµα, συνδυάζοντας όλες τις
βάσεις δεδοµένων του ΣΠΓ, παίρνοντας αποτελέσµατα σε γραφική µορφή και σε µορφή
κειµένου µέσα σε πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα.
Μπορούν να γίνονται αυτόµατοι υπολογισµοί εµβαδών τεµαχίων και περιοχών µε
µεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα σε σύγκριση µε τις χρονοβόρες χειροκίνητες µεθόδους.
Υποθέσεις διαχωρισµού, συγχώνευσης τεµαχίων, αναπροσαρµογής συνόρων κλπ, µπορούν
να συµπληρώνονται πολύ πιο σύντοµα και η ενηµέρωση των βάσεων δεδοµένων και του
σχεδίου γίνεται αυτόµατα.
Μπορεί να γίνεται ετοιµασία και επανασχεδίαση όλης της σειράς των κτηµατολογικών
σχεδίων σε πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα και σε οποιαδήποτε κλίµακα.
Γίνεται γρήγορη ετοιµασία θεµατικών χαρτών σε οποιαδήποτε κλίµακα.
Η ενηµέρωση των σχεδίων γίνεται αυτόµατα.
Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι ακρίβειας και ποιότητας, µε αποτέλεσµα τα τελικά προϊόντα να
υπερέχουν των παλαιών από όλες τις απόψεις.
Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων χρησιµοποιείται σαν οδηγός και τρόπος
σύγκρισης δεδοµένων για το έργο της επαναχωροµέτρησης.
Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων µπορεί να τροφοδοτεί γρήγορα και
αποτελεσµατικά µε δεδοµένα άλλους οργανισµούς, Κυβερνητικά Τµήµατα και τον ιδιωτικό
τοµέα. Με τον τρόπο αυτό οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να ενηµερώνουν τις βάσεις τους
πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.
Με την παροχή ψηφιακών γεωγραφικών δεδοµένων σε άλλους οργανισµούς µπορεί να
γίνεται ανταλλαγή γεωγραφικών πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή πολύ πιο αποτελεσµατικά
από ότι γινόταν µέχρι σήµερα, µε οµοιόµορφη ακρίβεια µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό θα
βοηθήσει αφάνταστα στη γρήγορη δηµιουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Πληροφοριών Γης,
που είναι και ο απώτερος στόχος της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο που
ετοιµάστηκε από Αυστραλούς εµπειρογνώµονες.
Η Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων βοηθά στη συλλογή δεδοµένων από τις
αεροφωτογραφίες, αφού µπορεί να γίνεται αυτόµατη αντιπαραβολή του κτηµατικού σχεδίου
στην οθόνη, τη στιγµή που συλλέγονται οι πληροφορίες. Αυτό βοηθά σηµαντικά στη λήψη
γρήγορων και σωστών αποφάσεων επί τόπου, ενώ γίνεται η συλλογή πληροφοριών,
εξοικονοµώντας έτσι πολύ χρόνο.
Η Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων µπορεί να δέχεται δεδοµένα που προέρχονται από την
επαναχωροµέτρηση µέσω της Χωροµετρικής Βάσης ∆εδοµένων (Survey Database),
ασχέτως αν η ίδια περιοχή έχει ήδη καλυφθεί µε ψηφιοποίηση.
Με τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΠΓ έχει εµπλακεί µεγάλος αριθµός προσωπικού του
Τµήµατος που έχει αποκτήσει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρίες. Ο συνδυασµός
γνώσεων, εµπειριών και δυνατοτήτων που παρέχει το Σύστηµα, επιτρέπει την γρήγορη
εξυπηρέτηση, την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς το κοινό και την ετοιµασία νέων
προϊόντων.
Η υϊοθέτηση νέων προτύπων και η εφαρµογή τους µε τη λειτουργία του ΣΠΓ, επιτρέπουν την
εναρµόνιση του Τµήµατος µε οργανισµούς της Ευρώπης, µε τους οποίους το Τµήµα από
καιρό έχει αρχίσει συνεργασία και ανταλλαγή δεδοµένων.

Η υποδοµή χωρικών δεδοµένων στην Κύπρο βασίζεται κυρίως στην πρόοδο που υπήρξε σε δάφορα
έργα που υλοποιήθηκαν από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας:
1.
2.

Ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήµατος Πληροφοριών Γης (Γεωγραφική, Χωροµετρική,
Τοπογραφική, Κτηµατολογική και Εκτιµητική Βάση).
Εγκαθίδρυση γεωδαιτικού δικτύου µεγάλης ακρίβειας.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Ψηφιακή βάση δορυφορικών εικόνων.
Ψηφιακή βάση ορθο-αεροφωτογραφιών.
Ψηφιακή Βάση πλάγιων αεροφωτογραφιών.
Ψηφιακή βάση σηµείων ακριβείας Lidar.
Ψηφιακές βάσεις υψοµετρικών δεδοµένων (Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας, DSM, Ψηφιακό
Μοντέλο Εδάφους, DTM και ισοϋψείς καµπύλες σε διάφορες ισοδιαστάσεις).
Ψηφιακή βάση κτιρίων (2D και 3D).
Ψηφιακή βάση πολεοδοµικών ζωνών.
Ψηφιακή βάση Περιοχών Προστασίας – ∆ίκτυο Φύση 2000.
Ψηφιακή Βάση Οδικού ∆ικτύου.
Συµµετοχή σε παγκόσµιες και πανευρωπαϊκές γεωγραφικές βάσεις:
(EGM, ERM, EBM, EuroDEM, και EuroGeoNames)
Ψηφιακή Βάση Ταχυδροµικών Τοµέων.
Ψηφιακή βάση εικόνων µε γεωαναφορά (προσόψεις κτιρίων και λεπτοµερειών δρόµων) κατά
µήκος αξόνων οδικού δικτύου (Ευρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας).
Επαναχωροµέτρηση και επαναχαρτογράφηση.
Ενηµέρωση και Αναβάθµιση υφιστάµενων χαρτογραφικών σειρών.
Ανάπτυξη πολυδιάστατου ιστοτόπου και ύπαρξη πρόνοιας για περαιτέρω ανάπτυξη
εφαρµογών on-line.
Αναβάθµιση ΣΠΓ.
Ανάπτυξη Κυβερνητικής Πύλης (Government portal)
Ψηφιακά δεδοµένα άλλων Κυβερνητικών Υπηρεσιών (ΤΑΥ, ΤΠ, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.α.)
Ανάπτυξη portal Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (DLS Portal)
Ανάπτυξη και λειτουργία Γεωπύλης (Geoportal)

Σχεδιάγραµµα 3.2: Βασικά Επίπεδα ∆εδοµένων Συστήµατος Πληροφοριών Γης
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3.1.2 ∆οµή διοίκησης και συντονισµού – Συµβούλιο ∆ιαχείρισης
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε βάση τον Νόµο Ν.43(Ι)/2010, έχει
αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, ενώ το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τµήµα Περιβάλλοντος,
έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και την υλοποίηση της.
Με βάση τη νέα νοµοθεσία έγινε πρόνοια για τη δηµιουργία Συµβουλίου ∆ιαχείρισης, ∆ιευθυντικής
Οµάδας, Τεχνικών Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας, που φαίνονται αναλυτικά στο σχεδιάγραµµα
που ακολουθεί:

Σχεδιάγραµµα 3.3: ∆οµή ∆ιαχείρισης Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο
Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης INSPIRE περιλαµβάνουν:
(i)

Ορισµό του Σηµείου Επαφής της ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέµατα
που αφορούν την εφαρµογή του Νόµου,

(ii)

Αξιολόγηση και έγκριση των θέσεων της ∆ηµοκρατίας στα σχετικά σώµατα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αντιπροσωπεύεται από το Σηµείο Επαφής,

(iii)

Αξιολόγηση και έγκριση όλων των πληροφοριών, εκθέσεων και στοιχείων πριν
κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

(iv)

Εξέταση ζητηµάτων εσωτερικού συντονισµού µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής και των άλλων
εµπλεκοµένων κρατικών υπηρεσιών,

(v)

Υποβολή εισηγήσεων στην Αρµόδια Αρχή για την οµαλή εφαρµογή του Νόµου,
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Υποβολή εισηγήσεων για έκδοση Κανονισµών δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20,
για την οµαλή εφαρµογή του Νόµου.

Η ∆ιευθυντική Οµάδα έχει αρµοδιότητα:
(α)

Να ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας για
εξειδικευµένα θέµατα και να καθορίζει του όρους εντολής τους, και

(β)

Να καλεί σε οποιαδήποτε συνεδρία της οποιοδήποτε λειτουργό δηµόσιας αρχής καθώς
και οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευµένες γνώσεις σε
συγκεκριµένο θέµα δυνατό να κριθούν χρήσιµες ή αναγκαίες για το έργο της.

3.1.2.1 Oνοµασίες και στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που είναι αρµόδιοι
για τη διοίκηση και το συντονισµό του προγράµµατος INSPIRE
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE
1. Πρόεδρος Συµβουλίου
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών
Λεωφόρος ∆ηµοσθένη Σεβέρη,
1453, Λευκωσία
Κύπρος

URL Ιστοτόπου Οργανισµού

www.moi.gov.cy

Πρόσωπα Επικοινωνίας

κ. Ανδρέας Χατζηράφτης, Γραµµατέας Σ∆Ι και
Σηµείο Επαφής
κα Ανθή Κουκκουρή-Λακκοτρύπη, Εκπρόσωπος
Υπ. Εσωτερικών
(+357) 22 804813
(+357) 22 867813
(+357) 22 804881
(+357) 22 867872
ahadjiraftis@dls.moi.gov.cy
alakkotrypi@dls.moi.gov.cy

Τηλέφωνα
Fax
Email

2. Μέλος
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου Οικονοµικών

URL Ιστοτόπου Οργανισµού

Υπουργείο Οικονοµικών,
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1439 Λευκωσία
Κύπρος
www.mof.gov.cy

Πρόσωπα Επικοινωνίας
Τηλέφωνα
Fax
Email

Εκπρόσωπος Γενικού ∆ιευθυντή
(+357) 22 601132
(+357) 22 602746
registry@mof.gov.cy

3. Μέλος

Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού
και Ανάπτυξης)
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

URL Ιστοτόπου Οργανισµού
Πρόσωπα Επικοινωνίας
Τηλέφωνα
Fax
Email
4. Μέλος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
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Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,
Συντονισµού και Ανάπτυξης
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1409 Λευκωσία, Κύπρος
www.dgepcd.gov.cy
κα Στέλλα Ζαπίτη,
∆ιευθυντή
(+357) 22 602837
(+357) 22 666810
szapiti@dgepcd.gov.cy

Εκπρόσωπος

Γενικού

Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
Λουκή Ακρίτα
1411 Λευκωσία, Κύπρος

URL Ιστοτόπου Οργανισµού

www.moa.gov.cy

Πρόσωπα Επικοινωνίας

κα Έλενα Φοινικαρίδου
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων
Εκπρόσωπος Γενικής ∆ιευθύντριας Υ.Γ.Α.Α.Π.
Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 100-110
1047 Παλλουριώτισσα
Λευκωσία
(+357) 22 609315
(+357) 22 609303
hphinikaridou@wdd.moa.gov.cy

Τηλέφωνα
Fax
Email
5. Μέλος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

∆ιευθυντής Τµήµατος
Χωροµετρίας

Κτηµατολογίου

και

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Μιχαλακοπούλου 29,
1455 Λευκωσία, Κύπρος

URL Ιστοτόπου Οργανισµού

http://portal.dls.moi.gov.cy

Πρόσωπα Επικοινωνίας
Τηλέφωνα
Fax
Email

Ανδρέας Χατζηράφτης, Εκπρόσωπος ∆ιευθυντή
+357 22 804900, +357 22 804813
+357 22 804881
director@dls.moi.gov.cy,
ahadjiraftis@dls.moi.gov.cy

6. Μέλος

∆ιευθυντής Τµήµατος Περιβάλλοντος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

URL Ιστοτόπου Οργανισµού
Μάϊος 2019

Τµήµα Περιβάλλοντος
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1498 Λευκωσία, Κύπρος
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Πρόσωπα Επικοινωνίας

Τηλέφωνα
Fax
Email

7. Μέλος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
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κα Νάσια ∆ικηγοροπούλου, Εκπρόσωπος
∆ιευθυντή
κα Ειρήνη Κωνσταντίνου
(+357) 22 408924, 22 408930
(+357) 22 774945
ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy
iconstantinou@environment.moa.gov.cy

∆ιευθυντής
Πληροφορικής

Τµήµατος

Υπηρεσιών

Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1446 Λευκωσία, Κύπρος

URL Ιστοσελίδας Οργανισµού

www.mof.gov.cy/dits

Πρόσωπα Επικοινωνίας

κα Κατερίνα Περικλέους, ∆ιευθύντρια
κα
Μάρω
Κωνσταντινίδου,
Εκπρόσωπος
∆ιευθυντή
(+357) 22 601350 / 22 601406
(+357) 22 602745 / 22 602751
director@dits.mof.gov.cy
KPericleous@dits.mof.gov.cy
mconstantinidou@dits.mof.gov.cy

Τηλέφωνα
Fax
Email
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3.1.2.2 Κατάλογος Εκπροσώπων Τµηµάτων, Υπηρεσιών και Οργανισµών
Στον ακόλουθο κατάλογο περιλαµβάνονται τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόµων που
ορίστηκαν ως εκπρόσωποι των συµµετεχόντων:
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3.1.2.3 ∆ιάγραµµα Ροής Πληροφοριών - INSPIRE
Το ακόλουθο διάγραµµα περιγράφει τις συσχετίσεις των βασικών φορέων που εµπλέκονται στην
ανάπτυξη και λειτουργία της υποδοµής χωρικών δεδοµένων INSPIRE:

Σχεδιάγραµµα 3.4: Ροή Πληροφοριών INSPIRE στην Κύπρο

3.1.3 ∆ιαδικασίες σχετικά µε την παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας
INSPIRE και τη σύνταξη αναφορών
Για την παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας INSPIRE και του Ν.43(Ι)/2010 καθώς και τη σύνταξη
αναφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών χρησιµοποιεί τα ακόλουθα:
•

Παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας INSPIRE (Monitoring)
o

Κατάλογος (Μητρώο) Χωρικών ∆εδοµένων: Στον κατάλογο αυτό καταγράφονται
πληροφορίες σχετικά µε τα σύνολα χωρικών δεδοµένων και τις γεωχωρικές
υπηρεσίες που παράγουν και συντηρούν οι αρµόδιοι οργανισµοί της χώρας. Οι
πληροφορίες που περιέχει ο Κατάλογος περιλαµβάνουν όλα τα µεταδεδοµένα
αναζήτησης που προβλέπονται από την Οδηγία INSPIRE.
Ο Κατάλογος δηµιουργείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, συµπληρώνεται µε την
ευθύνη των εµπλεκόµενων οργανισµών και επικαιροποιείται ετησίως.

•

Σύνταξη αναφορών (Reporting)
o
o

Ετήσιες αναφορές που συντάσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ετήσιες αναφορές που αποστέλλονται από τους εµπλεκόµενους οργανισµούς και
αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Για τη σύνταξη των αναφορών αυτών
χρησιµοποιείται κατάλληλο πρότυπο που έχει συντάξει το Υπουργείο Εσωτερικών και
στοχεύει στο να διευκολύνει τη συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται από
το Ν.43(Ι)/2010 και την Οδηγία INSPIRE.
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Για την αξιολόγηση των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και της ανταπόκρισης και της
συµµόρφωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τις διατάξεις του νόµου και της οδηγίας, το Υπουργείο
Εσωτερικών διεξάγει και άλλες έρευνες µε τη χρήση κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων.
Οι ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί για κάθε µία από τις παραπάνω δράσεις αναλύονται στις
επόµενες παραγράφους.

3.1.3.1 ∆ιαδικασίες και µέτρα για την παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας
INSPIRE
•

Κατάλογος (Μητρώο) Χωρικών ∆εδοµένων
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στην Κύπρο, σε σχέση µε την
εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριών, ήταν η απουσία ολοκληρωµένης καταγραφής της
γεωπληροφορίας που παράγεται. Η δηµιουργία αυτού του καταλόγου ήταν από τις πρώτες
δράσεις που ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών για το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE.
Η ανάγκη σύνταξης ενός πρώτου καταλόγου προέκυψε αφενός επειδή έπρεπε να υπάρχει µια
εικόνα των θεµάτων που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ο νόµος και αφετέρου διότι υπήρχε η
προθεσµία εφαρµογής της οδηγίας INSPIRE, που αφορούσε στην αποστολή αναφορών και
στον υπολογισµό δεικτών παρακολούθησης σχετικά µε την υλοποίησή της. Αυτή η δράση είχε
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του πρώτου Καταλόγου γεωχωρικών δεδοµένων και
υπηρεσιών. Από αυτόν τον Κατάλογο προέκυψε µε κατάλληλη επεξεργασία η λίστα και οι
δείκτες παρακολούθησης εφαρµογής της Οδηγίας. Σηµειώνεται ότι ο κατάλογος αυτός
ενηµερώνεται κατά καιρούς ανάλογα µε την εξέλιξη της εφαρµογής της Οδηγίας.

3.1.3.2 ∆ιαδικασίες και µέτρα για τη σύνταξη αναφορών σχετικά µε την
εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.-(3) α (ii), του Ν.43(I)/2010, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης αξιολογεί και εγκρίνει
όλες τις πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία πριν κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει στο Σ∆Ι έκθεση µε συνοπτικές περιγραφές των ακόλουθων
πληροφοριών:
• του τρόπου συντονισµού των παρόχων του δηµόσιου τοµέα και των χρηστών των συνόλων και
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων και των ενδιάµεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της
σχέσης µε τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας,
• της συµβολής δηµόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισµό της υποδοµής
χωρικών δεδοµένων,
• των πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση της υποδοµής χωρικών δεδοµένων,
• συµφωνιών ανταλλαγής χωρικών δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων οργανισµών,
• του κόστους και των ωφεληµάτων από την εφαρµογή του νόµου Ν.43(Ι)/2010.
Ανά τριετία το Υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει στην Ε.Ε. έκθεση εγκεκριµένη από το Σ∆Ι µε τα
απαραίτητα στοιχεία και σύµφωνα µε την απόφαση 442/2009/ΕΚ.
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3.2 ∆ιασφάλιση ποιότητας
3.2.1 ∆ιαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, που λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών,
εφαρµόζει σειρά από κανόνες διασφάλισης ποιότητας µέσα στα πλαίσια της συλλογής και
ενηµέρωσης στοιχείων του Συστήµατος Πληροφοριών Γης, όπως επίσης και άλλων βάσεων
δεδοµένων. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα συγκεκριµένο έργο στο Τµήµα Κτηµατολογίου
και Χωροµετρίας και άλλα Τµήµατα, το οποίο συντονίστηκε από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού. Το έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία Price Waterhouse Coopers (PWC). Μέσα στα
πλαίσια ετοιµασίας της µελέτης έγινε λεπτοµερής καταγραφή όλων των διεργασιών, καταγράφηκαν
εισηγήσεις για απλούστευση του θεσµικού πλαισίου και για απλούστευση των διαδικασιών και έγινε
προετοιµασία για την εφαρµογή ISO. Το σύστηµα ISO εφαρµόστηκε τελικά µέσα στο 2015. Μέσα στον
Φεβρουάριο του 2019, πραγµατοποιήθηκε νέα αξιολόγηση όλων των διεργασιών για την εφαρµογή
ISO, µε αποτέλεσµα την επιτυχή κατάληξη µε την έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001:2015.
Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργώντας εκ µέρους του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης
INSPIRE ανέθεσε υπηρεσίες για την ετοιµασία ολοκληρωµένου Στρατηγικού Σχεδίου για την
υλοποίηση του προγράµµατος INSPIRE στην Κύπρο. Μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο υπάρχουν µεταξύ
άλλων και εισηγήσεις για τη βελτίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. Το Στρατηγικό Σχέδιο
έχει υποβληθεί, τόσο στην Αγγλική, όσο και στην Ελληνική γλώσσα και διαθέσιµο στη γεωπύλη
(www.geoportal.gov.cy).

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, έχοντας σαν στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της εφαρµογής της
Οδηγίας INSPIRE, µέσα στο χρονοδιάγραµµα που τέθηκε, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE
ανέθεσε σε ξένους εµπειρογνώµονες να µελετήσουν την υφιστάµενη δοµή του DLS-Portal, όπως
επίσης των δεδοµένων και υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα. Στόχος είναι ο έγκαιρος
εντοπισµός τυχόν λαθών και ελλείψεων, όπως επίσης η υποβολή εισηγήσεων για περαιτέρω
βελτιώσεις. Οι εµπειρογνώµονες έκλεισαν τον πρώτο γύρο της επιτόπου εξέτασης και των επαφών
τους µε όλους τους συµµέτοχους µέσα στον Απρίλιο του 2019, ενώ τον Ιούνιο του 2019
προγραµµατίζεται ο δεύτερος κύκλος επαφών. Στη συνέχεια θα υποβληθεί λεπτοµερής έκθεση και
εισηγήσεις προς το Σ∆Ι.
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3.2.2 Ανάλυση των προβληµάτων διασφάλισης ποιότητας
Μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης που έκανε η εταιρεία PWC, εντοπίστηκαν µεταξύ άλλων και
προβλήµατα που αφορούν στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Έγιναν συγκεκριµένες εισηγήσεις
για βελτιώσεις και µε βάση αυτές τις εισηγήσεις γίνεται ο ανάλογος προγραµµατισµός υλοποίησης. Η
υλοποίηση γίνεται µε βάση προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί, σε σχέση µε το αναπτυξιακό
πρόγραµµα που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

3.2.3 Μέτρα για τη βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας
Με την εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, λαµβάνονται εξειδικευµένα µέτρα βελτίωσής
της. Λαµβάνονται επίσης µέτρα βελτίωσης στα επι µέρους συστήµατα.
Παράδειγµα είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται στο παρόν στάδιο για την αναβάθµιση του
υφιστάµενου Συστήµατος Πληροφοριών Γης. Για τον σκοπό αυτό υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και της τοπικής εταιρείας πληροφορικής HS Data µε
ξένους συνεργάτες από την Ευρώπη (GEODAN και KPMG). Μέσα στα πλαίσια του έργου αυτού
ετοιµάστηκε ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο και έγγραφα προσφορών για την ανάπτυξη νέου
Συστήµατος Πληροφοριών Γης και επίσης για την ανάπτυξη νέας πιό ολοκληρωµένης υποδοµής
γεωχωρικών και άλλων δεδοµένων.
Στις 16 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, η τελετή Υπογραφής Συµβολαίου µεταξύ του ΥΠΕΣ/ΤΚΧ/ΤΥΠ και της εταιρείας "ESRI»
Aµερικής για Αναβάθµιση του Γεωγραφικού Μέρους του Συστήµατος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) στο
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.
Υπουργού Εσωτερικών.

Η υπογραφή πραγµατοποιήθηκε στην παρουσία του

Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας αποτελεί αρωγό και πρωτοπόρο Τµήµα σε θέµατα
τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερα, το Σ.Π.Γ.
χαρακτηρίζεται ως ένα έργο «Στρατηγικής Σηµασίας» για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ίσως το
µεγαλύτερο έργο πληροφορικής της Κυβέρνησης. Η εταιρεία "ESRI" αποτελεί τον «Παγκόσµιο
Πρωτοπόρο Οργανισµό» στις συγκεκριµένες τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
"GIS" και τα προϊόντα της είναι αποδεκτά παγκοσµίως ως τα κορυφαία. Η αναβάθµιση και επέκταση
τέτοιων µεγάλων στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ηµοσίου, αποτελεί ένα από τους
κύριους στόχους της Κυβέρνησης. Παράλληλα, ως Υπουργείο Εσωτερικών, το καθ΄ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο για θέµατα ανάπτυξης, δίδει µεγάλη έµφαση στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες
πληροφορικής, οι οποίες στόχο έχουν, στην περίπτωση του Τµήµατος Κτηµατολογίου, την συνεχή
στήριξη µε έργα υποδοµής του πολύ σηµαντικού τοµέα των ακινήτων για την χώρα µας, και
ταυτόχρονα, την αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των ίδιων των πολιτών. Το Τµήµα
Κτηµατολογίου πρωτοπορεί και διαθέτει, όχι µόνο ένα από τα καλύτερα Κτηµατολογικά συστήµατα
παγκοσµίως, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία για εφαρµογή τελευταίας µορφής τεχνολογιών.
Εχέγγυο για την πιο πάνω επιτυχία, αποτελούν η τεχνογνωσία και εµπειρία που διαθέτει το Τµήµα,
καθώς και η άριστη και πολυετής συνεργασία και συλλογική προσπάθεια του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής και την Μονάδα
Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Το έργο εξελίσσεται σε διάφορες φάσεις υλοποίησης. Ήδη έχει υλοποιηθεί η ανάπτυξη της νέας
ολοκληρωµένης υποδοµής γεωχωρικών και άλλων δεδοµένων και έχουν ενταχθεί στη γεωπύλη του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (DLS Portal, βλ. Παράρτηµα Α). Η δηµοσιοποίηση της νέας
γεωπύλης (http://portal.dls.moi.gov.cy) έγινε µέσα στο πρώτο εξαµήνο του 2016. Οι εργασίες
αναβάθµισης και ανάπτυξης νέου ΣΠΓ συνεχίζονται.

Σχεδιάγραµµα 3.5: DLS Portal

3.2.4 Μηχανισµοί πιστοποίησης ποιότητας
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας και άλλα Τµήµατα, συγκεκριµένο έργο το οποίο συντονίστηκε από το Τµήµα ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού. Το έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία Price Waterhouse Coopers (PWC).
Μέσα στα πλαίσια της µελέτης που ετοιµάστηκε, έγινε λεπτοµερής καταγραφή όλων των διεργασιών
και δόθηκαν εισηγήσεις για απλούστευση του θεσµικού πλαισίου και για απλούστευση των
διαδικασιών. Επιπρόσθετα εφαρµόστηκε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO.
Πέραν των πιο πάνω, µέσα στα πλαίσια ετοιµασίας Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη νέου
Συστήµατος Πληροφοριών Γης, έγινε πρόνοια για εισαγωγή νέων αναβαθµισµένων µηχανισµών
πιστοποίησης ποιότητας.
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4 Λειτουργία και συντονισµός της υποδοµής γεωχωρικών
δεδοµένων
4.1 Γενική περιγραφή της υποδοµής γεωχωρικών δεδοµένων
Η δηµιουργία και λειτουργία της υποδοµής γεωχωρικών δεδοµένων προβλέπεται στον Ν.43(Ι)/2010, ο
οποίος αποτελεί το θεσµικό εργαλείο για την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού, νοµικού και διοικητικού
πλαισίου, σύµφωνα µε το οποίο η γεωπληροφορία που παράγεται στη χώρα βασίζεται στις αρχές της
διαλειτουργικότητας, είναι κοινόχρηστη µεταξύ των δηµοσίων αρχών και διαµοιράζεται σε τρίτους
(κοινό, επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκή κοινότητα κλπ) υπό ένα ενιαίο και γνωστό πλαίσιο.
Μέσα από τις πρόνοιες του Ν.43(Ι)/2010 προβλέπεται η εξασφάλιση και λειτουργία ενιαίας υποδοµής
γεωχωρικών πληροφοριών µε βάση τις ακόλουθες αρχές:
•

•

τα δεδοµένα παράγονται, διατηρούνται και καθίστανται διαθέσιµα στο πλέον κατάλληλο
επίπεδο,
εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης γεωχωρικών δεδοµένων και
υπηρεσιών που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα, από διαφορετικούς χρήστες
(ανθρώπους ή εφαρµογές), µε τρόπο συνεκτικό,

•

•

τα δεδοµένα που παράγονται από ∆Α σε οποιοδήποτε
διαµοιράζονται µεταξύ όλων των βαθµίδων της ∆∆,

επίπεδο

διακυβέρνησης,

τα γεωχωρικά δεδοµένα καθίστανται διαθέσιµα υπό συνθήκες που δεν περιορίζουν
αναιτιολόγητα την περαιτέρω χρήση τους,

•

τα γεωχωρικά δεδοµένα είναι εύκολα αναζητήσιµα, καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της
καταλληλότητάς τους στο πλαίσιο συγκεκριµένης χρήσης και

•

είναι γνωστοί οι όροι που ισχύουν για τη χρήση τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ο αρµόδιος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της υποδοµής
γεωχωρικών πληροφοριών, για τον συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων και την παροχή εργαλείων,
οδηγιών και τεχνολογιών που θα διευκολύνουν τη συµµετοχή και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και για
την επικοινωνία µε την ΕΕ, όσον αφορά στη συµµετοχή της Κύπρου στην ευρωπαϊκή υποδοµή
INSPIRE.
Η εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριών αφορά το σύνολο της πληροφορίας που παράγεται στη
χώρα από δηµόσιες αρχές, η οποία αφορά άµεσα ή έµµεσα στο χώρο και είναι σε αναλογική ή
ψηφιακή µορφή.
Ένα υποσύνολο των συνόλων δεδοµένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών της υποδοµής αυτής,
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας INSPIRE. Αυτά τα δεδοµένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
της Οδηγίας, αφορούν σε γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεται στη δικαιοδοσία ενός κράτους –
µέλους της ΕΕ, τηρούνται από ή για λογαριασµό ∆Α, είναι σε ψηφιακή µορφή και αναφέρονται σε µία ή
περισσότερες από τις θεµατικές κατηγορίες των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας INSPIRE. Ο
Ν.43(Ι)/2010 ενσωµατώνει την Οδηγία INSPIRE στο σύνολό της και έχει εθνική κάλυψη (θεσµικά και
χωρικά).
Η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µέσω διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες
αναπτύχθηκαν µε βάση τις υποδείξεις που έγιναν στο Στρατηγικό Σχέδιο που ετοιµάστηκε πρόσφατα
από τη σύµπραξη εταιρειών KPMG Ltd και TC Geomatic Ltd.
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Η πρόσβαση στα δεδοµένα και στις υπηρεσίες της εθνικής υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών για
τον τελικό χρήστη γίνεται µέσω της Εθνικής Γεωπύλης (www.geoportal.gov.cy) και µέσω της
αντίστοιχης ευρωπαϊκής πύλης. Για την καλύτερη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του
παγκόσµιου ιστού, οι υπηρεσίες διαθέτουν προτυποποιηµένες διεπαφές, είναι αυτοπεριγραφόµενες
και αναζητήσιµες και µε αυτό τον τρόπο µπορούν να ανακαλυφθούν και να αξιοποιηθούν και από
άλλες εφαρµογές και υπηρεσίες διαδικτύου.
Τα τεχνολογικά πρότυπα διαλειτουργικότητας που εφαρµόζονται για το διαµοιρασµό των συνόλων
γεωχωρικών δεδοµένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών, περιλαµβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και
τα συναφή έγγραφα προδιαγραφών που έχουν παραδοθεί. Τα έγγραφα αυτά εξασφαλίζουν τη
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές που εκδίδονται, σε σχέση µε την εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE.
Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή, τη διατήρηση, τη διασφάλιση της ποιότητας, την κοινοχρησία,
το διαµοιρασµό, την περαιτέρω χρήση και – όπου αυτό έχει εφαρµογή – την τιµολόγηση της δηµόσιας
γεωπληροφορίας, έχουν προσδιοριστεί από το Σ∆Ι, το οποίο εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους
αντίστοιχους κανόνες που διέπουν το διαµοιρασµό και την επαναχρησιµοποίηση της
γεωπληροφορίας, η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας INSPIRE.

4.2 Γεωπύλη INSPIRE (www.geoportal.gov.cy)
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την εφαρµογή της οδηγίας INSPIRE παραδόθηκε στο Σ∆Ι µέσα στο δεύτερο
εξάµηνο του 2015. Ακολούθησε στη συνέχεια ο βασικός σχεδιασµός της Εθνικής Γεωπύλης
(www.geoportal.gov.cy) και η αρχική λειτουργία της.

Σχεδιάγραµµα 4.1: Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου – www.geoportal.gov.cy
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Η λειτουργία της Εθνικής Γεωπύλης συνάδει και συµβαδίζει µε τη Γεωπύλη του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (DLS Portal, βλ. Παράρτηµα Α), η ανάπτυξη της οποίας
ολοκληρώθηκε µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Μέχρι τώρα έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να
λαµβάνονται µέτρα από το Σ∆Ι για τη σταδιακή συµµόρφωση µε τις προβλέψεις της INSPIRE. Κάποια
από αυτά είναι:
•

∆ηµιουργία και τήρηση καταλόγου γεωπληροφορίας, από τον οποίο προκύπτουν οι δείκτες
παρακολούθησης εφαρµογής της Οδηγίας INSPIRE (monitoring).

•

∆ηµιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και απεικόνισης συνόλων γεωχωρικών
δεδοµένων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE (discovery and view network
services), κάτω από την Γεωπύλη του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.

•

Έκδοση απόφασης του Σ∆Ι σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την εφαρµογή
της κοινοχρησίας και της περαιτέρω χρήσης δηµόσιων γεωχωρικών δεδοµένων, µε βάση τις
υποδείξεις που περιλαµβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

•

Συνεχής υποστήριξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των υφιστάµενων
υποδοµών γεωχωρικών δεδοµένων, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου και της οδηγίας.

Σχεδιάγραµµα 4.2: INSPIRE Geocatalogue of Cyprus
http://eservices.dls.moi.gov.cy/#/national/inspiregeoportalmapviewer
Η συµµετοχή των ∆Α – παραγωγών δεδοµένων, στις πρώτες πιλοτικές διαδικτυακές υπηρεσίες
γεωχωρικών δεδοµένων, ήταν αρχικά πολύ περιορισµένη. Προκαταρκτικά είχε δηµιουργηθεί
διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία ήταν προσβάσιµη από την ιστοσελίδα του Τµήµατος Κτηµατολογίου
και Χωροµετρίας.
Η εφαρµογή, είχε δηµιουργηθεί αρχικά για να παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης και γεωγραφικής
προβολής τεµαχίων στο χώρο. Συγκεκριµένα, µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» για
εντοπισµό τεµαχίου, µε δυνατότητα πλοήγησης σε δορυφορικές εικόνες του "Google Maps", ή µέσα
από το λογισµικό “Google Earth”, τα οποία παρέχονται από την “Google” και διέπονται από δικούς της
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Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, η εφαρµογή αυτή βελτιώθηκε σηµαντικά και
ενσωµατώθηκε στη γεωπύλη: http://eservices.dls.moi.gov.cy/#/national/geoportalmapviewer

Σχεδιάγραµµα 4.3: Cyprus INSPIRE Geoportal Viewer
http://eservices.dls.moi.gov.cy/geoportal_inspire/mapviewer/index.html

Σχεδιάγραµµα 4.4: Cyprus INSPIRE Geoportal Search and View
http://eservices.dls.moi.gov.cy/#/national/inspiregeoportalmapviewer
Η παρούσα εφαρµογή είναι ελεύθερη από λογισµικά και όλα τα δικαιώµατα αναφορικά µε το
περιεχόµενο και τον πηγαίο κώδικα ανήκουν στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.
Οι χρήστες µπορούν να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν µε τις πληροφορίες, τις εικόνες και τα άλλα
περιεχόµενα της εφαρµογής για την προσωπική, µη εµπορική πληροφόρηση ή διασκέδασή τους. ∆εν
µπορούν όµως σε καµιά περίπτωση να αναπαράγουν, να διανέµουν, να µετατρέπουν ή να
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χρησιµοποιούν µε κάποιο άλλο τρόπο αυτό το υλικό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που είχαν αρχικά συλλεγεί, οι λόγοι της πολύ περιορισµένης συµµετοχής
των ∆Α ήσαν οι ακόλουθοι:
•

Έλλειψη προσωπικού

•

Άρνηση συµµετοχής από τους παραγωγούς δεδοµένων – Μη λήψη των κατάλληλων
αποφάσεων από τους αρµόδιους για τα δεδοµένα φορείς, σχετικά µε την πολιτική διάθεσής
τους

•

Προστασία ευαίσθητων δεδοµένων που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια

•

Μη ποιοτικά / επικαιροποιηµένα δεδοµένα

•

Ασάφεια σχετικά µε την πολιτική διάθεσης

4.3 Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης Οδηγίας INSPIRE
Τα πιο πάνω θέµατα προβληµάτισαν σοβαρά το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE και αποφάσισε να
λάβει δραστικά µέτρα. Για τον λόγο αυτό ζήτησε την άµεση ετοιµασία νέου Στρατηγικού Σχεδίου για
την ολοκληρωµένη υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, όπως επίσης την άµεση δηµιουργία
γεωπύλης. Αναλυτικές λεπτοµέρειες δίδονται πιο κάτω:

Σχεδιάγραµµα 4.5: Στρατηγικό Σχέδιο για την Εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο
http://www.geoportal.gov.cy/MOI/DLS/geoportal/geoportal.nsf/page11_gr/D01CD35C2985D084C2257
B86002F60C3/$file/CY_INSPIRE_Strategic_Plan_Gre.pdf

Μάϊος 2019

25

INSPIRE

4.3.1

Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2019

Έργο 13/2014 – Στρατηγικό Σχέδιο INSPIRE και ετοιµασία διαδικτυακών εφαρµογών και
δεδοµένων

Η ∆ιευθυντική Οµάδα INSPIRE κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 18.12.2013, αποφάσισε να
προωθήσει τη δηµοσίευση προσφοράς για την ανάθεση ετοιµασίας ολοκληρωµένου Στρατηγικού
Σχεδίου και βασικών διαδικτυακών εφαρµογών και δεδοµένων, για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2007/2/ΕC (INSPIRE) στην Κύπρο. Η εισήγηση αυτή συνάδει µε την απόφαση του
Συµβουλίου ∆ιαχείρισης INSPIRE, όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά ηµεροµηνίας 7.10.2013, όπως
επίσης και τον περί δηµιουργίας υποδοµής χωρικών δεδοµένων νόµο Ν.43(Ι)/2010. Η προσφορά
υπογράφηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόεδρο του Συµβουλίου
∆ιαχείρισης INSPIRE και από εκπρόσωπο της κοινοπραξίας εταιρειών KPMG Ltd και TC Geomatic
Ltd, µε επικεφαλής την KPMG Ltd, στις 20/3/2015. Το έργο, είχε συνολική διάρκεια 8 µήνες, συνολικό
κόστος €53000 + ΦΠΑ και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Το Στρατηγικό Σχέδιο παραδόθηκε,
τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Είναι διαθέσιµο στη γεωπύλη
(www.geoportal.gov.cy). Η γεωπύλη τέθηκε σε λειτουργία στις 14.1.2016.
Μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για πλήρη
υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE, την ανάπτυξη µεταδεδοµένων, την ανάπτυξη µηχανισµού
ανεύρεσης και απεικόνισης, µηχανισµού µεταφόρτωσης και µηχανισµού µετασχηµατισµού, για όλες τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις διαδικασίες αναβάθµισης του
Συστήµατος Πληροφοριών Γης του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, που γίνονται στο
παρόν στάδιο. Το έργο είχει διαχωριστεί σε διάφορες φάσεις ως ακολούθως:
• Έκθεση Έναρξης – µέσα σε δύο εβδοµάδες από την υπογραφή της συµφωνίας.
η

• 1 Ενδιάµεση Έκθεση – µέσα σε δύο µήνες από την υπογραφή της συµφωνίας.
η

• 2 Ενδιάµεση Έκθεση – µέσα σε 4 µήνες από την υπογραφή της συµφωνίας.
• Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου – µε την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
• Σύντοµο φυλλάδιο το οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα βασικά σηµεία και την περίληψη ολόκληρου
του έργου.
• Παραδοτέο “A”: Στρατηγικό Σχέδιο
• Παραδοτέο “B”: Παρουσιάσεις Powerpoint
• Παραδοτέο “C”: ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες GIS (Basic Electronic Services and web hosting)
Οι ζητούµενες διαδικτυακές υπηρεσίες (“basic GIS e-services”) περιγράφονται ως ένα περιβάλλον
που βασίζεται στο διαδίκτυο, το οποίο παρέχει τα µέσα µε τα οποία πραγµατοποιείται συµµόρφωση
µε τους κανόνες εφαρµογής της Οδηγίας 2007/2/EC (INSPIRE).
Το περιβάλλον αυτό παρέχει:
• ∆ηµιουργία µεταδεδοµένων (metadata creation)
• Υπηρεσίες αναζήτησης (discovery services)
• Υπηρεσίες απεικόνισης (view services)
• Υπηρεσίες αντιγραφής και καταχώρησης δεδοµένων (download services)
• Υπηρεσίες µετασχηµατισµού (transformation services)
• Υπηρεσίες δηµιουργίας εφεδρικών αντιγράφων/ επαναφοράς/ και αποκατάστασης σε περίπτωση
καταστροφής (backup/restore/disaster recovery services)
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Ήδη πραγµατοποιήθηκε η διασύνδεση της γεωπύλης (DLS Portal) µε την δικτυακή πύλη
γεωγραφικών δεδοµένων της ΕΕ.
Επιπρόσθετα µε το πιο πάνω έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε επίσης το έργο 2/2011:
4.3.2.

Έργο 2/2011 – Ετοιµασία Στρατηγικού Σχεδίου του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας και Τριών Εγγράφων Προσφορών για την Ανάπτυξη του Νέου
Συστήµατος Πληροφοριών Γης, την Ανάπτυξη Υποδοµής Χωρικών και Άλλων
∆εδοµένων στην Κύπρο και τη ∆ηµιουργία Πιλοτικού Προγράµµατος.

Το έργο αυτό κατακυρώθηκε στην εταιρεία HS Data, µε συνολοκό ποσό €340.900 + ΦΠΑ Το έργο
εκτελέστηκε σε διάφορες φάσεις και είχε συνολική χρονική διάρκεια 9 µήνες. Όλες οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν κανονικά όπως σχεδιάστηκε.
Τα παραδοτέα περιλάµβαναν τα ακόλουθα:
1. Μελέτη Στρατηγικής
2. Μελέτη Πλαισίου
3. Μοντέλο ∆ιαδικασιών «Ως Έχει»
4. Εννοιολογικό Μοντέλο
5. Μοντέλο ∆ιαδικασιών προς Εφαρµογή
6. Περιπτώσεις Χρήσης
7. Αρχιτεκτονική Συστήµατος
8. Απαιτήσεις Υλικού και Λογισµικού
9. Επιχειρησιακοί Κανόνες
10. Λογικό Μοντέλο ∆εδοµένων
11. Απαιτήσεις ∆εδοµένων
12. Εκτίµηση Κόστους
13. Ανάλυση Κινδύνων, κ.α.
Τα παραδοτέα του έργου 2/2011 χρησιµοποιήθηκαν µέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του ακόλουθου
έργου που ήδη ολοκληρώθηκε:
4.3.3

Έργο 02/2014 - Ανάπτυξη Γεωπύλης στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (DLS
Portal, βλ. Παράρτηµα Α)

Η σύµβαση υπογράφηκε το ∆εκέµβριο του 2014 και είχε χρονική διάρκεια υλοποίησης 15 µηνών. Η
νέα ∆ιαδικτυακή Πύλη λειτουργησε κανονικά µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Ανάδοχος του έργου
ήταν η εταιρεία NetU Consultants Ltd και η συµβατική αξία του έργου ανήλθε στα €1.170.433 πλέον
ΦΠΑ. Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85%
και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.
Το έργο αφορούσε την υλοποίηση µιας σύγχρονης ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας στο Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (ΤΚΧ), µέσω της οποίας δόθηκε πλήρης και εύκολη πρόσβαση σε
γεωγραφικά δεδοµένα µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθιστώντας φιλική και άµεση την
οριζόντια πρόσβαση όλων των κρατικών οργανισµών στις υπηρεσίες. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες
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προς το κοινό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆όθηκε δηλαδή η δυνατότητα στο κοινό και στους
δηµόσιους φορείς να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά µε το ΤΚΧ για τη διεκπεραίωση των εργασιών
τους. To ΤΚΧ, άνοιξε πλήρως τις πύλες του προς τα έξω, µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, µέσω
διαδικτύου, µέσα από την αποκλειστικά δική του πλατφόρµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του “DLS PORTAL” (βλ. Παράρτηµα Α), υλοποιήθηκε τεχνικά, η
πλήρης εναρµόνιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE. Συγκεκριµένα,
θα υλοποιήθηκε η πλατφόρµα για όλα τα χωρικά και άλλα δεδοµένα που εµπεριέχει η οδηγία αυτή, η
οποία παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες / εργαλεία, “SEARCH”, “VIEW”, “DISCOVERY”,
“DOWNLOAD”, “EDIT”, “TRANSFORMATION”, και “GEOPROCESSING”.
Το Έργο αποτελείτο από περίπου δέκα στάδια/δραστηριότητες και στην κάθε φάση υπήρχε αριθµός
παραδοτέων/προµηθειών.
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Βραβείο Καινοτοµίας – DLS Portal

Σχεδιάγραµµα 4.6: Βραβείο Καινοτοµίας – DLS Portal
Κατά τη διάρκεια τελετής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 26 Νοεµβρίου 2018, από την
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ),

απονεµήθηκαν τα «Βραβεία Καινοτοµίας και

Έρευνας ΟΕΒ 2018». Στο πλαίσιο των «Βραβείων Καινοτοµίας ΟΕΒ 2018», το Βραβείο στον
Ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα απονεµήθηκε στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για τη δηµιουργία
της πρωτοποριακής ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, γνωστής ως "DLS
PORTAL".
Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτοµίας έχουν ως στόχο να τιµήσουν οργανισµούς, επιχειρήσεις και
υπηρεσίες που ξεχώρισαν και διακρίνονται µε βάση τις καινοτοµίες και τις ιδιαίτερες εφαρµοσµένες
ιδέες τους. Ο θεσµός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτοµίας αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην
Κύπρο για τις πιο καινοτόµες και επιτυχώς εφαρµοσµένες πρακτικές και ενέργειες σε κυπριακές
επιχειρήσεις και οργανισµούς.
Η Νέα ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο στην ιστορία του σύγχρονου
Κτηµατολογίου και το επιστέγασµα µιας πολύχρονης προσπάθειας του Τµήµατος για παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες µέσω ∆ιαδικτύου.

Το "DLS PORTAL" παρέχει τη

δυνατότητα υποβολής και "online" διεκπεραίωσης η-Αιτήσεων σε όλους τους πολίτες και πρόσβασης
µέσω του ∆ιαδικτύου στις πληροφορίες του Τµήµατος. Πολίτες, εξειδικευµένα σύνολα και οργανισµοί
έχουν µέσω της πλατφόρµας αυτής τη δυνατότητα πλοήγησης στο χώρο και στα ακίνητα, κατάθεσης
αιτήσεών τους προς το Τµήµα, εξαγωγής δεδοµένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε
υπηρεσίες και άλλα.
Η ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα "DLS PORTAL" αποτελεί την πρώτη και µεγαλύτερη ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για όλη την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο
και µια από τις µοναδικές στο είδος της σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κτηµατολογίων. Παράλληλα,
αποτελεί πρότυπο εφαρµογής συγκεκριµένης σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας και συγκεντρώνει µια
πλειάδα γεωγραφικών δεδοµένων από διάφορα Τµήµατα και Υπηρεσίες του Κράτους.
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Η ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα DLS PORTAL αποτελεί τη σηµαντικότερη υπηρεσία η-∆ιακυβέρνησης, που
προσφέρεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και αντικατοπτρίζει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής,
που έχει υιοθετήσει το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας στους τοµείς της τεχνολογίας και της
πληροφορικής, µε στόχο την τόνωση και τη µεγέθυνση της οικονοµίας του κράτους.

4.3.4

Εφαρµογή Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την Οδηγία INSPIRE

Πέραν των πιο πάνω έργων, εξελίσσεται η εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε σχέση µε
την οδηγία INSPIRE:
Όλα τα βασικά χωρικά δεδοµένα που αφορούν την περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ, όπως π.χ. της
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, περιλαµβάνονται στην γεωπύλη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (www.geoportal.gov.cy).
4.3.4.1 Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (TAY) είναι υπεύθυνο για τις πιο κάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες
που έχουν άµεση σχέση µε το περιβάλλον και την ενηµέρωση του κοινού:
1. Οι περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµοι του 2004 µέχρι 2012 (Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2000/60/ΕΚ).
2. Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Νόµοι του
2010 και 2012 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ).
3. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων.
Όλα τα βασικά χωρικά δεδοµένα περιλαµβάνονται στην γεωπύλη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
(www.geoportal.gov.cy).
Αναλυτικά, για την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων) έχουν
δηµιουργηθεί διάφορα χωρικά δεδοµένα τα οποία έχουν αναρτηθεί στις σχετικές ιστοσελίδες της ΕΕ,
όπως WISE, WFD, EEA. Κάποιοι χάρτες, όπως: χάρτες κοντινής και Ευρύτερης ζώνης προστασίας
των ταµιευτήρων ύδρευσης, Χηµικής και Οικολογικής κατάστασης των Νερών, είναι επίσης
αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ στη διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/guide_gr/guide_gr?OpenDocument, η οποία διαθέτει πάρα
πολλές πληροφορίες σχετικές µε την ΟΠΥ.
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων
Πληµµύρας Νόµοι του 2010 και 2012) έχουν δηµιουργηθεί Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας και
Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας οι οποίοι είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στη
διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/410903B9E6BB3FF5C2257D2D003B0D46?opendocum
ent.
Σηµειώνεται ότι, από τη διεύθυνση αυτή υπάρχει πρόσβαση και σε πληροφορίες για την Οδηγία
2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νοµοθεσία για τις πληµµύρες. Περαιτέρω, από τη διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9927D3D42AA70328C2257A3100308E44?opendocume
nt παρέχεται πρόσβαση στην Κεντρική Σελίδα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
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Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (για την Επεξεργασία αστικών λυµάτων), το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συµµετέχει, στο πιλοτικό πρόγραµµα
“Structured Implementation and Information Framework (SIIF) - Urban Waste Water Treatment
Directive (UWWTD)”.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες συναντήσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και
στις Βρυξέλλες, µεταξύ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG Environment), της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ), του Συµβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εθνικός Οργανισµός Νερού - Office
International de l'Eau) που ανέλαβε το πιλοτικό αυτό Έργο και λειτουργών των δυο εµπλεκόµενων
Τµηµάτων (Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων & Τµήµα Περιβάλλοντος).
Το νέο σύγχρονο Σύστηµα Πληροφόρησης «UWWTD SIIF Cyprus National Node», βασίζεται στις
αρχές του SIIF και στην εφαρµογή των Οδηγιών «INSPIRE» και «Πληροφόρηση του κοινού σε
Περιβαλλοντικά Θέµατα» (Public Access to Environmental Information).
Η εφαρµογή αυτή
φιλοξενείται προσωρινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://uwwtd.oieau.fr/cyprus/.
Το νέο σύγχρονο Σύστηµα Πληροφόρησης έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και αναµένεται ότι θα
οριστικοποιηθεί σύντοµα µε την περαιτέρω βελτίωση (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) από την αρµόδια
Αρχή. Σηµειώνεται ότι το Σύστηµα θα βελτιωθεί µε την προσθήκη νέων λειτουργιών, µε σκοπό την
καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών).
Περισσότερες λεπτοµέρειες δίδονται στο Παράρτηµα ∆.
Επιπρόσθετα, στο Παράρτηµα Ε συµπεριλαµβάνεται ο Κατάλογος Προτεραιοτήτων (Priority List), στον
οποίο σηµειώνονται, µεταξύ άλλων και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες για το κάθε επίπεδο
πληροφορίας.
4.3.4.2 Το Τµήµα Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για µεγάλη σειρά χωρικών δεδοµένων, τα οποία
είναι ήδη έτοιµα και διατίθενται στο κοινό, καθώς επίσης έχουν καταχωρηθεί στη Γεωπύλη
(www.geoportal.gov.cy).
Τα δεδοµένα αυτά εντάσσονται στις περιβαλλοντικές οδηγίες (92/43/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ, 2002/49/ΕK,
Οδηγία (EU) No 911/2010 - Pan-EU component) και την Σύµβαση United Nations Convention to
Combat Desertification (UNCCD).
Στον ακόλουθο πίνακα συµπεριλαµβάνονται τα χωρικά δεδοµένα του Τµήµατος Περιβάλλοντος σε
αντιστοιχία µε την Οδηγία INSPIRE.
Α/Α Αντιστοιχία µε την οδηγία INSPIRE
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Βιογεωγραφικές περιοχές

Επιπρόσθετες λεπτοµέρειες δίδονται στο Παράρτηµα Γ.

4.4 Εµπλεκόµενοι στην εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE
•

∆ιοίκηση και συντονισµός της εθνικής υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών
Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, αρµόδια αρχή µε βάση τον Ν.43(Ι)/2010 για την εφαρµογή
της οδηγίας INSPIRE, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η διοίκηση και ο συντονισµός της
εθνικής υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών γίνεται από το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης INSPIRE
(Σ∆Ι), το οποίο αποτελείται από επτά µέλη και προεδρεύεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή του
Υπουργείου Εσωτερικών. Λεπτοµερής αναφορά έγινε πιο πάνω.

•

Παραγωγή δεδοµένων και παροχή υπηρεσιών
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας παρέχει στο παρόν στάδιο τη βασική υποδοµή
γεωχωρικών πληροφοριών και καλύπτει τις κύριες ανάγκες του Παραρτήµατος Ι και µερικές
από τις ανάγκες του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας INSPIRE. Η υποδοµή αυτή παρέχεται µέσα
από τα υπο-συστήµατα και τις βάσεις δεδοµένων του Συστήµατος Πληροφοριών Γης, όπως
επίσης και της Γεωπύλης (geoportal). Σηµειώνεται ότι τα δεδοµένα αυτά συνάδουν µε τις
προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE.
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Στον πίνακα που ακολουθεί συµπεριλαµβάνονται τα κύρια τµήµατα και υπηρεσίες που
εµπλέκονται στην παραγωγή γεωχωρικών δεδοµένων, σε σχέση µε τα Παραρτήµατα Ι-ΙΙΙ της
οδηγίας INSPIRE, όπως εντοπίσθηκαν αρχικά. Σηµειώνεται ότι ολοκληρωµένες πληροφορίες
συµπεριλαµβάνονται στο ηλεκτρονικό µητρώο γεωχωρικών δεδοµένων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
INSPIRE
Παράρτηµα Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Υπουργεία, Τµήµατα, Υπηρεσίες

Συστήµατα συντεταγµένων

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Τοπωνύµια

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

∆ιοικητικές ενότητες

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών,
Στατιστική Υπηρεσία, Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

∆ιευθύνσεις

Παράρτηµα ΙΙ

Γεωτεµάχια Κτηµατολογίου

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

∆ίκτυα µεταφορών

Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων, Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Υδρογραφία

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

Προστατευόµενες τοποθεσίες

Τµήµα Περιβάλλοντος, Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

Υψοµετρία

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Κάλυψη γης

Τµήµα Περιβάλλοντος, Τµήµα
∆ασών
Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Ορθοφωτογραφία

Παράρτηµα ΙΙΙ
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Γεωλογία

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

Στατιστικές µονάδες

Στατιστική Υπηρεσία

Κτίρια

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας

Έδαφος

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

Χρήσεις γης

Τµήµα ∆ασών

Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια

Υπουργείο Υγείας

Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και
κρατικές υπηρεσίες

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, CYTA,
Συµβούλεια Αποχετεύσεως,
Συµβούλεια Υδατοπροµήθειας κ.τλ.

Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του
περιβάλλοντος

Τµήµα Περιβάλλοντος
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Εγκαταστάσεις παραγωγής και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού

Γεωργικές εγκαταστάσεις και
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
Κατανοµή πληθυσµού — δηµογραφία

Υπουργείο Γεωργίας

Ζώνες
διαχείρισης/περιορισµού/ρύθµισης
εκτάσεων και µονάδες αναφοράς

Υπουργείο Εσωτερικών, Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

Ζώνες φυσικών κινδύνων

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης,
Τµήµα ∆ασών

Ατµοσφαιρικές συνθήκες

Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο
Εργασίας

Μετεωρολογικά γεωγραφικά
χαρακτηριστικά

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ωκεανογραφικά γεωγραφικά
χαρακτηριστικά

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, Τµήµα ∆ηµοσίων
Έργων, Τµήµα Αλιείας

Θαλάσσιες περιοχές

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων, Τµήµα
Αλιείας
Τµήµα Περιβάλλοντος

Στατιστική Υπηρεσία

Βιογεωγραφικές περιοχές
Ενδιαιτήµατα και βιότοποι

Τµήµα Περιβάλλοντος, Τµήµα
∆ασών
Υπουργείο Γεωργίας

Κατανοµή ειδών

•

Ενεργειακοί πόροι

Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

Ορυκτοί πόροι

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

Χρήστες της εθνικής υποδοµής γεωχωρικών δεδοµένων
Οι χρήστες της εθνικής υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών είναι οι δηµόσιες αρχές, οι ∆Α
των κρατών – µελών της ΕΕ, τα όργανα και οι φορείς της ΕΕ, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες κ.α.

Οι διάφοροι εµπλεκόµενοι αποκτούν πρόσβαση στην εθνική υποδοµή γεωχωρικών πληροφοριών,
σύµφωνα µε τα δικαιώµατα, τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το Σ∆Ι.

4.5 Ρόλοι των εµπλεκοµένων
Στη συνέχεια περιγράφεται ο ρόλος των εµπλεκοµένων για κάθε ένα από τα συστατικά της εθνικής
υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών:
•

∆ιαλειτουργικότητα συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων
Οι

παραγωγοί

δεδοµένων

που

συµµετέχουν

στην

εθνική

υποδοµή

γεωχωρικών

πληροφοριών, οφείλουν να καθιστούν τα γεωχωρικά δεδοµένα που παράγουν και τις
αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχουν, διαλειτουργικά, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της οδηγίας
INSPIRE και του Ν.43(Ι)/2010.
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Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχουν
υποστήριξη στην εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών και παρέχουν µέσω της Εθνικής
Γεωπύλης τα κατάλληλα εργαλεία για την εξέταση της συµµόρφωσης των πόρων της
υποδοµής.
•

∆ιαδικτυακές υπηρεσίες
Η ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών, έτσι όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας
INSPIRE, σχεδιάστηκαν µε βάση τις υποδείξεις που έγιναν στο Στρατηγικό Σχέδιο που
παραδόθηκε µέσα στο 2015.
Η συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πύλη INSPIRE γίνεται µέσω των εθνικών διαδικτυακών
υπηρεσιών που ήδη διαθέτει και συντηρεί η Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Για τις δηµόσιες αρχές που δεν έχουν την τεχνογνωσία και τις υποδοµές να διαθέτουν τα
δεδοµένα που παράγουν µε διαδικτυακές ή γεωχωρικές υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι ίδιες,
το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών
Πληροφορικής µελετούν τρόπους φιλοξενίας και διάθεσης των δεδοµένων, µέσω του DLS
Portal (βλ. Παράρτηµα Α). Αυτή η πρακτική είναι υλοποιείται µόνο για εκείνες τις περιπτώσεις,
για τις οποίες δεν προβλέπεται τακτική και συχνή επικαιροποίηση των δεδοµένων.
Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη δηµιουργία των δεδοµένων από τον κατάλληλο φορέα, και
το διαµοιρασµό τους από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το οποίο κατέχει την
τεχνογνωσία και τις υποδοµές για αυτό το σκοπό, µέσω του Συστήµατος Πληροφοριών Γης.

•

Παρακολούθηση εφαρµογής και σύνταξη αναφορών
Οι παραγωγοί δεδοµένων οφείλουν να παρέχουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις κατάλληλες
πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρµογής του νόµου και της οδηγίας και για τη
σύνταξη των αναφορών προόδου που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Οι παραγωγοί των δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούν τα εργαλεία και τις οδηγίες που
παρέχονται και των νέων εργαλείων που αναπτύσσονταο µέσα στα πλαίσια του DLS Portal.

4.6 Μέτρα για τη διασφάλιση και
διαµοιρασµού της γεωπληροφορίας

τη

διευκόλυνση

του

Σύµφωνα µε το Ν.43(Ι)/2010 όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα, οι σχετικές υπηρεσίες και τα µεταδεδοµένα
τους, είναι κοινόχρηστα µεταξύ των ∆Α της Κύπρου και των κρατών – µελών της ΕΕ, καθώς και για τα
όργανα και τους φορείς της ΕΕ, των οποίων οι αρµοδιότητες και ο σκοπός ενδέχεται να έχουν
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι υπηρεσίες αναζήτησης και απεικόνισης, καθώς και τα µεταδεδοµένα,
διατίθενται σε τρίτους χωρίς τέλη και µε κατάλληλη άδεια χρήσης, ενώ οι υπηρεσίες µετασχηµατισµού,
επίκλησης και µεταφόρτωσης διατίθενται σε τρίτους µε άδειες χρήσης που περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά, τόσο τη µε τέλη, όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα µε το σκοπό χρήσης και
το αιτούµενο επίπεδο υπηρεσιών. Τα τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και τηρούνται στο
ελάχιστον αναγκαίο ύψος, για να διασφαλίζεται η απαραίτητη ποιότητα.
Ήδη η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µέσω του Κυβερνητικού Κόµβου έχει επιτύχει τη διακίνηση µεγάλου
όγκου ψηφιακών δεδοµένων. Γεωχωρικά δεδοµένα είναι προσβάσιµα µέσω Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών µε απευθείας σύνδεση στο Σύστηµα Πληροφοριών Γης του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Επιπρόσθετα, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας παρέχει
απευθείας πρόσβαση στα βασικά επίπεδα δεδοµένων του ΣΠΓ µέσω ελεγχόµενων διαδικτυακών
εφαρµογών, όπως επίσης και µέσω της γεωπύλης (www.geoportal.gov.cy).
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Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, τα δεδοµένα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες INSPIRE, που αφορούν την
Κύπρο, είναι διαθέσιµα και µέσω της Πύλης Ανοικτών ∆εδοµένων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη
διεύθυνση: https://www.data.gov.cy/:

Σχεδιάγραµµα 4.7: Πύλη Ανοικτών ∆εδοµένων Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
https://www.data.gov.cy/

Αναµένεται ότι, µε βάση τις παρούσες προσπάθειες που καταβάλλονται για την αναβάθµιση του ΣΠΓ,
θα δηµιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο σύστηµα µέσω του οποίου θα παρέχονται πιο εύκολα απευθείας
προσβάσεις σε µεγάλη ποικιλία γεωχωρικών και άλλων δεδοµένων προς κάθε ενδιαφερόµενο.
Επιπρόσθετα, η λειτουργία του DLS Portal (βλ. Παράρτηµα Α), σε συνδυασµό µε τη γεωπύλη,
αποτελούν τον κύριο τρόπο παροχής πρόσβασης και διακίνησης γεωχωρικών πληροφοριών, σε
πλήρη ανταπόκριση και συµµόρφωση µε την οδηγία INSPIRE.
Επιπρόσθετα, ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα παρέχονται σε συστηµατική βάση, τόσο σε κρατικές
υπηρεσίες και οργανισµούς, όσο και σε ιδιώτες, σε ψηφιακά µέσα (CD’s, DVD’s κ.α.), όπως επίσης και
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στατικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα παρέχονται δωρεάν µέσω
της ιστοσελίδας του ΤΚΧ σε διάφορες µορφές (PDF, KML, KMZ, jpg κ.α.).
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4.7 Συνεργασία των εµπλεκοµένων
Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε βάση τον Νόµο Ν.43(Ι)/2010, συντονίζει όλες τις ενέργειες αναφορικά
µε την υλοποίηση του προγράµµατος INSPIRE. Το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης εξετάζει όλα τα θέµατα
συντονισµού µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής και των άλλων εµπλεκόµενων κρατικών υπηρεσιών και
υποβάλλει εισηγήσεις για την εφαρµογή του Νόµου. Η ∆ιευθυντική Οµάδα ορίζει τις τεχνικές
επιτροπές, υπεπιτροπές και οµάδες εργασίας και καθορίζει τους όρους εντολής τους. Καλεί επίσης σε
οποιαδήποτε συνεδρία της οποιοδήποτε λειτουργό ∆ηµόσιας Αρχής ή οποιοδήποτε άτοµο µε
εξειδικευµένες γνώσεις να υποβάλει εισηγήσεις σε συγκεκριµένα θέµατα προς υποβοήθηση του έργου
της.

4.7.1 Συνεργασίες και συµφωνίες
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και µε σκοπό την καλύτερη συνεργασία, το Τµήµα Κτηµατολογίου
και Χωροµετρίας υποστηρίζει άλλες ∆Α µε δράσεις χαρτογραφίας και γεωπληροφορικής. Αυτές οι
συνεργασίες αφορούν κυρίως στην παροχή γεωχωρικών δεδοµένων, τη διαµεσολάβηση για την
επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν στο διαµοιρασµό και την κοινοχρησία των δεδοµένων, στην
παροχή

εξειδικευµένων

υπηρεσιών

γεωπληροφορικής,

υπηρεσιών

διαχείρισης

γεωχωρικών

δεδοµένων και παροχή τεχνογνωσίας. Κάποιες από τις δράσεις αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω:
•

•

Υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών σε θέµατα γεωπληροφορικής
και µαζική παροχή γεωπληροφοριών.
Μαζική παροχή γεωπληροφοριών στην Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) για χρήση στο
σύστηµα GIS που έχει αναπτύξει.

•

Παροχή γεωπληροφοριών προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε Υπουργεία (Εσωτερικών, Εξωτερικών, Άµυνας, Γεωργίας,
Εµπορίου, Παιδείας, κ.α.).

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε Κυβερνητικά Τµήµατα (Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Αναπτύξεως
Υδάτων, ∆ηµοσίων Έργων, Περιβάλλοντος κ.α.).

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε υπηρεσίες (Στατιστική Υπηρεσία, Αστυνοµία, Ταµείο Θήρας,
Υπηρεσία Μεταλλείων κ.α.).

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε Επαρχιακές ∆ιοικήσεις.

•

Παροχή γεωχωρικών πληροφοριών σε δήµους και κοινότητες.

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε Συµβούλια Υδατοπροµήθειας.

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε Συµβούλια Αποχετεύσεων.

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και σε φοιτητές.

•

Παροχή γεωπληροφοριών σε σχολεία.

Έχουν γίνει επίσης συµφωνίες για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού της Ελλάδος
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•

Γεωγραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου

•

Οργανισµός Κτηµατολογίου της Ουκρανίας για χαρτογραφικά θέµατα

•

Οργανισµός Χωροµετρίας του Ισραήλ (Survey of Israel).

Η δηµιουργία και χρήση της Πύλης Γεωπληροφοριών διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την κοινοχρησία
της γεωχωρικής πληροφορίας στον δηµόσιο τοµέα, υπό ένα ξεκάθαρο και ενιαίο πλαίσιο.

4.7.2 Τεχνολογίες που διευκολύνουν τη συνεργασία και τη συµµετοχή
Οι παραπάνω δράσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας υποστηρίζονται και από την ανάπτυξη
τεχνολογιών που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα και κατ’ επέκταση τη µείωση των πόρων που
καταναλώνονται για την εκτέλεση της κάθε εργασίας που απαιτείται.
Η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση του ΣΠΓ και της Εθνικής Γεωπύλης παρέχουν το σύνολο των
τεχνολογιών που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων της εθνικής υποδοµής και
τη συµµετοχή της Κύπρου στο πρόγραµµα INSPIRE. Οι υφιστάµενες δράσεις του ΤΚΧ µέσα από τη
λειτουργία του ΣΠΓ και της Γεωπύλης στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Η βασικότερη ενέργεια είναι η δηµιουργία ενός εθνικού καταλόγου γεωπληροφορίας, ώστε να µπορεί ο
κάθε ενδιαφερόµενος να ανακαλύπτει γεωχωρικούς πόρους, να έχει πρόσβαση σε αυτούς µέσω
διαλειτουργικών διαδικτυακών υπηρεσιών και να γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να
τους αξιοποιήσει. Ο Γεωκατάλογος έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 14.1.2016, µέσα στα πλαίσια
λειτουργίας της Γεωπύλης (www.geoportal.gov.cy).
Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα πληροφοριακά συστήµατα που συγκεντρώνουν πολύτιµες
πληροφορίες για διάφορα θεµατικά επίπεδα. Υπάρχουν επίσης παραδείγµατα καλών πρακτικών σε
περιορισµένο αριθµό.

5 Χρήση της Υποδοµής Γεωπληροφοριών
5.1 Χρήση γεωχωρικών υπηρεσιών
Η συλλογή της πληροφορίας σχετικά µε τη χρήση της υποδοµής, γίνεται σε άµεση επαφή µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες. Η δηµιουργία και λειτουργία του Εθνικού Καταλόγου Γεωπληροφοριών, ο οποίος
τηρείται ενήµερος σε τακτική βάση, αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση.

5.2 Παραδείγµατα χρήσης συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων
Παραδείγµατα χρήσης των γεωχωρικών δεδοµένων που προµηθεύονται οι ∆Α της χώρας από άλλες
∆Α, αφορούν τις ακόλουθες χρήσεις:
•

Πολεοδοµικός/Χωροταξικός Σχεδιασµός

•

Περιβαλλοντικές µελέτες

•

Ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης

•

Ανάπτυξη δικτύων αποχέτευσης

•

Ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών
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•

Ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροδότησης

•

Απογραφή πληθυσµού και συλλογή στατιστικών δεδοµένων

•

Επικαιροποίηση χαρτογραφικών βάσεων δεδοµένων

•

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για παρουσίαση θεµατικών δεδοµένων

•

Εκτέλεση διοικητικών πράξεων, για τις οποίες είναι απαραίτητη πληροφορία για το χώρο (π.χ.
πληροφορία που περιλαµβάνεται στη βάση δεδοµένων των γεωτεµαχίων κτηµατολογίου)

•

Χωρική ανάλυση

5.3 Χρήση της Υποδοµής Γεωχωρικών ∆εδοµένων από το κοινό
Στο παρόν στάδιο γίνεται χρήση της υποδοµής γεωχωρικών δεδοµένων µέσω της Γεωπύλης
(www.geoportal.gov.cy) και µέσω άλλων διαδικτυακών εφαρµογών. Γίνεται επίσης εκτεταµένη χρήση
της υποδοµής αυτής µε µαζική παροχή ψηφιακών γεωπληροφοριών σε διάφορα µέσα.
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας έχει αναπτύξει µεγάλη δράση στον τοµέα αυτό και παρέχει
µαζικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα µέσω του Συστήµατος Πληροφοριών Γης.
Αναµένεται ότι µε την επικείµενη αναβάθµιση του ΣΠΓ και την πιό ολοκληρωµένη λειτουργία της
Εθνικής Γεωπύλης, θα παρέχεται γενική κάλυψη και πρόσβαση προς κάθε ενδιαφερόµενο. Όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, το DLS Portal δηµοσιοποιήθηκε εντός του πρώτου εξαµήνου του 2016 και
είναι προσβάσιµο µέσω της γεωπύλης (www.geoportal.gov.cy).

5.4 ∆ιασυνοριακή
Πληροφοριών

χρήση

της

Υποδοµής

Γεωχωρικών

Μέχρι σήµερα δεν έχουν προκύψει σχετικές συνεργασίες µε άλλα κράτη – µέλη της ΕΕ, µε την Κύπρο,
είτε για την παροχή δεδοµένων, είτε για την από κοινού διαµόρφωση συνόλων δεδοµένων που
αφορούν περιοχές αρµοδιότητας περισσότερων της µιας χώρας.
Παρόλα αυτά κάποιες ∆Α της χώρας συµµετέχουν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, όπως
για παράδειγµα ο EuroGeographics µέσω του ΤΚΧ και ο ∆ιεθνής Υδρογραφικός Οργανισµός, ενώ
άλλοι φορείς φαίνεται ότι συµµετέχουν σε διεθνή έργα.
Κάποια από τα σύνολα δεδοµένων που παράγονται από Κυπριακές δηµόσιες αρχές διατίθενται και
µέσω της ευρωπαϊκής γεωπύλης.

5.5 Χρήση των υπηρεσιών µετασχηµατισµού
Υπηρεσίες µετασχηµατισµού παρέχονται ήδη στη γεωπύλη (www.geoportal.gov.cy).
Μετά την αναβάθµιση του ΣΠΓ και την περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος της
Εθνικής Υποδοµής Γεωπληροφοριών, θα είναι διαθέσιµα περισσότερα στοιχεία µε τη χρήση των
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διαφόρων διαδικτυακών και άλλων γεωχωρικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το DLS
Portal (βλ. Παράρτηµα Α) δηµοσιοποιήθηκε εντός του πρώτου εξαµήνου του 2016 και είναι
προσβάσιµο µέσω της γεωπύλης (www.geoportal.gov.cy).

6 Ρυθµίσεις για το διαµοιρασµό γεωπληροφορίας
6.1 Ρυθµίσεις για το διαµοιρασµό µεταξύ των δηµοσίων αρχών
(κοινοχρησία)
Η υποχρέωση για την δηµιουργία κανόνων για την κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδοµένων και των
υπηρεσιών µεταξύ των ∆Α και για το διαµοιρασµό και την πρόσβαση τρίτων υπό ενιαίο αδειοδοτικό
πλαίσιο, περιγράφεται στον Νόµο Ν.43(Ι)/2010. Οι κανόνες αυτοί θα εξειδικευτούν µε την περαιτέρω
λειτουργία και εφαρµογή της Εθνικής Πύλης Γεωπληροφοριών.
Οι άδειες που χρησιµοποιούνται στο παρόν στάδιο για τη διάθεση των δεδοµένων του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας είναι οι ακόλουθες:
•
•

Άδεια χρήσης για εσωτερικές ανάγκες εντός κάποιου οργανισµού
Άδεια χρήσης για συγκεκριµένες εκδόσεις (π.χ. βιβλία, περιοδικά κ.α.), µε καθορισµένη
διάρκεια και αριθµό αντιτύπων

•

Άδεια χρήσης στο διαδίκτυο

•

Άδεια περιορισµένης χρήσης σε µελέτες φοιτητών

•

Άδεια περιορισµένης χρήσης για συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. περιβαλλοντική µελέτη)

•

Άδεια εµπορικής χρήσης

Η γενική προσέγγιση που ακολουθείται είναι να παρέχονται δωρεάν όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα και
υπηρεσίες, εκτός κάποιων µεµονωµένων περιπτώσεων που εξαιρούνται.

6.2 Ρυθµίσεις για το διαµοιρασµό µεταξύ δηµοσίων αρχών και
οργάνων της ΕΕ
Οι διατάξεις που αφορούν στην κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδοµένων και των αντίστοιχων
υπηρεσιών µεταξύ των ∆Α της Κύπρου, ισχύουν µε τον ίδιο τρόπο και για τις ∆Α άλλων κρατών µελών της ΕΕ, για τα όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ και για φορείς που έχουν συσταθεί µε
διεθνείς συµφωνίες, στις οποίες η ΕΕ και τα κράτη – µέλη της είναι µέλη, αποκλειστικά για τους
σκοπούς άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Σήµερα, όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα που διατίθενται µέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΤΚΧ,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλες τις ∆Α των κρατών µελών της ΕΕ, τα όργανα της ΕΕ και το
κοινό, χωρίς κανένα κόστος.
Με την λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωπληροφοριών δηµιουργήθηκε νέα δυναµική στη διάθεση και
χρήση γεωπληροφοριών, στη βάση των προβλέψεων του νόµου και της οδηγίας. Τα περισσότερα
γεωχωρικά δεδοµένα διατίθενται εντελώς δωρεάν, ενώ µικρό µέρος από αυτά διατίθενται µε µικρό
κόστος.
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6.3 Εµπόδια στο διαµοιρασµό και ενέργειες για την αντιµετώπιση
τους
Εννέα χρόνια µετά την ψήφιση του Ν.43(Ι)/2010 και την ενσωµάτωση της Οδηγίας INSPIRE, η
εφαρµογή τους, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι προβληµατική.
Τα προβλήµατα που εντοπίζονται αναφορικά µε την κοινοχρησία και το διαµοιρασµό γεωχωρικών
δεδοµένων και υπηρεσιών µπορούν να κωδικοποιηθούν ως ακολούθως:
•

Ελλιπής ή αποσπασµατική εφαρµογή των κανόνων που τίθενται από το νόµο και την οδηγία
σχετικά µε την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων.

•

Μη διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήµατα αποθήκευσης και διαχείρισης γεωχωρικών
δεδοµένων των ∆Α. Κατά συνέπεια, απαιτούνται πόροι για την εναρµόνισή τους µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.

•

Έλλειψη τεχνογνωσίας στο προσωπικό των ∆Α σχετικά µε τις σύγχρονες τεχνολογίες
γεωπληροφορικής.

•

Χρονοβόρες διαδικασίες για την περαιτέρω αναβάθµιση του ΣΠΓ και της Εθνικής Πύλης.

7 Αποτίµηση κόστους / οφέλους
7.1 Κόστος εφαρµογής της Οδηγίας INSPIRE
Η ανάπτυξη της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία πρωτοδηµιουργήθηκε µέσα
στα πλαίσια της ανάπτυξης και λειτουργίας του ΣΠΓ στο ΤΚΧ, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να
υλοποιείται µε διάφορες δράσεις οι οποίες αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Η υφιστάµενη εθνική υποδοµή γεωπληροφορίας, πρέπει να µετασχηµατιστεί περαιτέρω ώστε να
συµµορφωθεί πλήρως µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το κόστος αυτό δεν µπορεί ακόµα να
προσδιοριστεί µε ακρίβεια.
Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στο κόστος ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής Γεωπληροφοριών, η
οποία θα είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα εξασφαλίζει τη συµµετοχή
της Κύπρου στην υποδοµή INSPIRE.
Τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
•

Κόστος ανάπτυξης: Το κόστος αφορά στην ανάπτυξη των υποδοµών και των διαδικτυακών
υπηρεσιών και εφαρµογών και στη σύνταξη των πλαισίων προδιαγραφών και κανόνων
διαµοιρασµού και κοινοχρησίας του συστήµατος και των δεδοµένων.

•

Κόστος παραγωγής βασικών γεωχωρικών δεδοµένων αναφοράς: Το κόστος αφορά
στην οµογενοποίηση υπαρχόντων γεωχωρικών δεδοµένων, µε σκοπό να παραχθεί το
υπόβαθρο που θα χρησιµοποιείται για την παρουσίαση και τη διάχυση γεωχωρικών
δεδοµένων µέσω του πληροφοριακού συστήµατος.

•

Κόστος συµµόρφωσης για τους παραγωγούς δεδοµένων: Το κόστος αφορά στο
µετασχηµατισµό γεωχωρικών δεδοµένων και στην ανάπτυξη και συντήρηση κατάλληλων
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διαδικτυακών υπηρεσιών, από ∆Α που είναι παραγωγοί γεωχωρικών δεδοµένων και έχουν
υποχρέωση συµµετοχής.
Τα επιµέρους βασικά κόστη αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:
•
•
•
•
•

Εθνικός Κατάλογος Γεωπληροφορίας
Πιλοτικές διαδικτυακές υπηρεσίες ανακάλυψης και απεικόνισης
Πληροφοριακό σύστηµα Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Υπηρεσιών και Εθνική Γεωπύλη
(προϋπολογισµός)
Παρακολούθηση εφαρµογής και σύνταξη αναφορών (monitoring and reporting)
Συντονισµός δικτύου εµπλεκοµένων και εφαρµογή οριζόντιων µέτρων

Πιό κάτω δίδονται τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στα τρία τελευταία έργα, που αναφέρθηκαν
αναλυτικά πιο πάνω:
1. Έργο 13/2014 – Στρατηγικό Σχέδιο INSPIRE και ετοιµασία διαδικτυακών εφαρµογών και
δεδοµένων: Κόστος: €53.000 + ΦΠΑ.
2. Έργο 2/2011 – Ετοιµασία Στρατηγικού Σχεδίου του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας και Τριών Εγγράφων Προσφορών για την Ανάπτυξη του Νέου Συστήµατος
Πληροφοριών Γης, την Ανάπτυξη Υποδοµής Χωρικών και Άλλων ∆εδοµένων στην Κύπρο και
τη ∆ηµιουργία Πιλοτικού Προγράµµατος. Κόστος: €340.900 + ΦΠΑ.
3. Έργο 02/2014 - Ανάπτυξη Γεωπύλης στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (DLS
Portal). Κόστος: €1.170.433 + ΦΠΑ.
4. Μελέτη Απρ. - Ιουν. 2019 - Ανάθεση σε ιδιώτες εµπειρογνώµονες (Epsilon Italia), µελέτης της
υφιστάµενης δοµής του DLS-Portal, όπως επίσης των δεδοµένων και υπηρεσιών που
αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα, έχοντας σαν στόχο τον εντοπισµό τυχόν λαθών και ελλείψεων,
όπως επίσης υποβολής εισηγήσεων για περαιτέρω βελτιώσεις. Για τον σκοπό αυτό
πραγµατοποιήθηκε µέσα στον Απρίλιο του 2019 σειρά συναντήσεων µε όλους τους
συµµετέχοντες (stakeholders) και έγινε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την υφιστάµενη και
την µελλοντική υποδοµή INSPIRE. Η δεύτερη σειρά συναντήσεων θα γίνει στις 5 και 6 Ιουνίου
2019. Αναµένεται ότι γύρω στο τέλος Ιουνίου 2019 θα υποβληθεί λεπτοµερής έκθεση µε
εισηγήσεις. Κόστος: €11.200 + ΦΠΑ.
Πέραν των πιο πάνω ποσών που έχουν δαπανηθεί, στο Στρατηγικό Σχέδιο που υπέβαλε η KPMG Ltd,
περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες εισηγήσεις για επιπρόσθετες δαπάνες:
1. ∆ηµιουργία νέας λειτουργικής οµάδας η οποία θα αναλάβει αποκλειστικά την παρακολούθηση
και υλοποίηση της υποδοµής χωρικών δεδοµένων INSPIRE: €100,000/χρόνο.
2. Επιβεβαίωση µετασχηµατισµού δεδοµένων µε βάση την οδηγία INSPIRE και διάθεση
εργαλείων στους συµµετέχοντες οργανισµούς για τυποποίηση των διαδικασιών: €160,000
αρχικά και στη συνέχεια €6,000 για κάθε οργανισµό/χρόνο.
3. ∆ηµιουργία και επιβεβαίωση µεταδεδοµένων για όλα τα δεδοµένα που συµπεριλαµβάνονται
στον γεωκατάλογο: €120,000 αρχικά και στη συνέχεια €2,000 για κάθε οργανισµό/χρόνο.
4. ∆ηµιουργία τεχνικής οµάδας εργασίας για παρακολούθηση και πλήρη προσδιορισµό των
προτύπων και ετοιµασία νέων τεχνικών προδιαγραφών για κάθε συµµετέχοντα οργανισµό:
€15,000/χρόνο.
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Σηµειώνεται ότι, το Στρατηγικό Σχέδιο παραδόθηκε µέσα στα πλαίσια του έργου 13/2014 που
αναφέρεται πιο πάνω. Το µέρος του έργου που αφορά το Στρατηγικό Σχέδιο στοίχισε €19.500,00. Το
Στρατηγικό Σχέδιο έχει υποβληθεί, τόσο στην Αγγλική, όσο και στην Ελληνική γλώσσα. Είναι
διαθέσιµο στη γεωπύλη (www.geoportal.gov.cy).
Στις εισηγήσεις της KPMG περιλαµβάνονται και συγκεκριµένες προτάσεις για κάλυψη όλων των
υπόλοιπων αναγκών από υφιστάµενο προσωπικό στον κάθε οργανισµό. Ανάλυση δίδεται στο
Παράρτηµα Β.

7.2 Οφέλη από την εφαρµογή του Ν.46(Ι)/2010 και της Οδηγίας
INSPIRE
∆εδοµένου του ότι το πληροφοριακό σύστηµα της Εθνικής Υποδοµής Γεωπληροφοριών δεν είναι
ακόµη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, είναι δύσκολη η ποσοτικοποίηση των ωφεληµάτων που
προκύπτουν από τη λειτουργία του.
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται µια προσπάθεια αποτίµησης του οφέλους που έχει παρατηρηθεί
µέχρι σήµερα, πριν την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και εκείνου που γίνεται εκτίµηση ότι θα επιτευχθεί και βάσει του
οποίου έχει γίνει και ο σχεδιασµός των δράσεων που θα οδηγήσουν στην πλήρη ανάπτυξη του
συστήµατος.
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7.2.1 Αποδοτικότητα
Η αποδοτικότητα της επένδυσης για την ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήµατος παραγωγής και
διαµοιρασµού της γεωπληροφορίας που παράγεται από την Κυπριακή δηµόσια διοίκηση, είναι
αδιαµφισβήτητη. Ήδη µε τη λειτουργία του Συστήµατος Πληροφοριών Γης έχουν παρατηρηθεί
πολλαπλά ωφέλη.
Όταν γίνεται αναζήτηση γεωχωρικής πληροφορίας, δεν απαιτείται χρονοβόρα έρευνα. Μέσω της
Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών ∆εδοµένων µπορούν εύκολα να αναζητούνται και να εντοπίζονται οι
ζητούµενες πληροφορίες.
Η διαδικασία πρόσβασης στα ίδια τα δεδοµένα και η χρήση αυτών, γίνεται στο παρόν στάδιο, τόσο
µέσω του ΣΠΓ, όσο και της γεωπύλης.
Η δηµοσιότητα που δόθηκε για το Σύστηµα Πληροφοριών Γης και η χρήση των δεδοµένων του έχουν
δηµιουργήσει αυξηµένη ζήτηση γεωχωρικών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα οι φορείς που εµπόδιζαν τη
διάχυση της γεωπληροφορίας χωρίς πλήρως τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, να έχουν υποχρεωθεί να
συµµορφώνονται µε αργούς ρυθµούς µε τη νοµοθεσία.
Με την ανάπτυξη της υποδοµής INSPIRE παρατηρούνται πολλαπλά οφέλη ως προς την
αποδοτικότητα όπως:
•

Μείωση του χρόνου αναζήτησης και ανάκτησης γεωπληροφορίας που έχει ήδη παραχθεί,
αφού αξιοποιούνται οι διαδικτυακές υπηρεσίες.

•

Μείωση του κόστους παραγωγής γεωπληροφορίας και εξοικονόµηση πόρων, αφού τα
δεδοµένα παράγονται µία φορά και επαναχρησιµοποιούνται.

•

Μείωση του διοικητικού φόρτου του παραγωγού δεδοµένων, αφού αξιοποιούνται οι
διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων.

•

Ενίσχυση της οικονοµίας µέσω της ανάπτυξης.

7.2.2 Αποτελεσµατικότητα
Η αποτελεσµατικότητα υλοποίησης του προγράµµατος INSPIRE εξετάζεται ως προς την επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν κατά το σχεδιασµό του. ∆υστυχώς, δεν είναι δυνατή η πλήρης αποτίµηση της
αποτελεσµατικότητας υλοποίησης του έργου πριν την ολοκλήρωση του. Παρόλα αυτά µπορούν να
εντοπιστούν κάποια παραδείγµατα που αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα µε βάση τα οφέλη που
παρατηρήθηκαν κατά την λειτουργία του Συστήµατος Πληροφοριών Γης και τη µέχρι σήµερα
λειτουργία της γεωπύλης:
•

Καλύτερος και πιο ενηµερωµένος σχεδιασµός δράσεων που αφορούν στο χώρο, αφού οι
αρµόδιοι φορείς έχουν στη διάθεσή τους την πλέον επικαιροποιηµένη γεωπληροφορία.

•

Οι χρήστες της γεωπληροφορίας γνωρίζουν τους κανόνες πρόσβασης και χρήσης.

•

Επιτυγχάνεται οµοιόµορφη ακρίβεια και συνέπεια µεταξύ των δεδοµένων.

•

Μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών.

•

Καλύτερη διακυβέρνηση.
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Το υπόβαθρο ψηφιακών χωρικών πληροφοριών αποτελεί πλατφόρµα για καινοτόµα
τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες.

7.2.3 Ευρύτερα κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη
Τα οφέλη από την πρόσβαση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε δηµόσια γεωχωρική
πληροφορία είναι πάρα πολλά. Πιό κάτω αναφέρονται παραδείγµατα αξιοποίησης των γεωχωρικών
δεδοµένων και των νέων τεχνολογιών γεωπληροφορικής:
•

∆ιαφάνεια και πραγµατική συµµετοχή του πολίτη στις αποφάσεις της κυβέρνησης.

•

Εξασφάλιση της διαφάνειας και πάταξη της αυθαιρεσίας µέσω της ευρείας διάθεσης
πολεοδοµικών κανονισµών, ζωνών προστασίας και άλλων περιορισµών δόµησης,

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε τη δυνατότητα αξιοποίησης γεωδεδοµένων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης από επαγγελµατίες,

•

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε την αποφυγή στρεβλώσεων που δηµιουργούνται από την
προνοµιακή πρόσβαση στα δεδοµένα

•

Ενίσχυση της συµµετοχικής δηµοκρατίας µε την ενεργό συµµετοχή και τον έλεγχο των
πολιτών.

•

Ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ανάλυση επενδυτών

•

Εύκολη αναζήτηση κα εντοπισµός περιοχών ανάπτυξης/επένδυσης.

•

Άµεση συνεισφορά στον τουρισµό µε ανάδειξη και προβολή της χώρας.

•

Ίση πρόσβαση στα χωρικά δεδοµένα από όλους

•

Έλεγχος της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
από τους πολίτες.

•

Συµµετοχική δηµοκρατία (e-democracy)

•

Συνολική εικόνα, ορθή και συντονισµένη

•

Υϊοθέτηση ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής και όχι αποσπασµατικές δράσεις

•

Ποιοτικά και ενηµερωµένα δεδοµένα.

•

Ενδυνάµωση της σχέσης µεταξύ των πολιτών και των µηχανισµών κοινωνικών οµάδων για
έλεγχο και παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω τα oφέλη που προκύπτουν από την ολοκληρωµένη υλοποίηση
της Οδηγίας INSPIRE:
•

Οικονοµικά oφέλη, ως αποτέλεσµα νέων βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Χρηµατο-οικονοµικά oφέλη που προκύπτουν από καλύτερη λειτουργική απόδοση και
µειωµένα κόστη.
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•

Περιβαλλοντικά oφέλη που οδηγούν σε σηµαντικά βελτιωµένες µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και πιο σωστές και γρήγορες αποφάσεις.

•

Σηµαντικά κοινωνικά oφέλη που έχουν σχέση µε την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση προς
τους πολίτες, την αύξηση της διαφάνειας και την καλύτερη λειτουργία δηµοκρατικών
διαδικασιών.

7.2.4 Αρνητικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της Οδηγίας INSPIRE
Η ανάπτυξη της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών ∆εδοµένων και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής
υποδοµής INSPIRE µπορεί να έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, µένουν ακόµη πολλά
προσκόµµατα να αρθούν, να διορθωθούν πολλές κακές πρακτικές και να γίνει κοινή πεποίθηση ότι τα
γεωχωρικά δεδοµένα που δηµιουργούνται µε τα χρήµατα των φορολογούµενων πολιτών δεν
αποτελούν ιδιοκτησία συγκεκριµένων παραγωγών δεδοµένων. Αντίθετα, τα δεδοµένα αυτά αποτελούν
ένα εθνικό κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο µέγιστο, καθιστώντας το κοινόχρηστο
µεταξύ των δηµοσίων αρχών και διαθέτοντάς το, ώστε να προστεθεί αξία σε αυτό και να δηµιουργηθεί
οικονοµικό προϊόν.
Όλα τα παραπάνω όµως προϋποθέτουν την εύρεση εκείνων των πόρων και µηχανισµών που θα
χρησιµοποιηθούν για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση της υποδοµής, τη δηµιουργία και διατήρηση
των δεδοµένων και την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς της.
Ο σχεδιασµός του ΣΠΓ, όπως επίσης της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών στηρίζεται
στο ότι τα δεδοµένα δεν πρέπει να πληρώνονται από τους τελικούς χρήστες. Το κράτος θα πρέπει να
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την συµπλήρωση της παραγωγής δεδοµένων και την
πλήρη παροχή υπηρεσιών. Η δωρεάν και εύκολη διάθεση στους πολίτες και στους επιχειρηµατίες, η
δηµιουργία προϊόντων µε οικονοµική αξία και η παροχή υπηρεσιών θα επιστρέψουν στο κράτος αυτή
την επένδυση στο πολλαπλάσιο, µέσω της επιχειρηµατικότητας και της εξοικονόµησης. Η
προϋπόθεση αυτή ήδη αντιµετωπίζει δυσκολία στην εφαρµογή της σε αυτή τη δύσκολη από
οικονοµικής άποψης περίοδο που περνά η Κύπρος. Ήδη έχουν αντιµετωπιστεί µεγάλες δυσκολίες
λόγω περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες και η διάθεση πόρων για τη δηµιουργία και συντήρηση
γεωπληροφορίας δυστυχώς έχουν τεθεί σε δεύτερη προτεραιότητα. Παρ’όλα αυτά λαµβάνονται µέτρα
για την έγκαιρη ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράµµατος INSPIRE, µέσα στο χρονοδιάγραµµα
που τέθηκε.

8 Συµπεράσµατα και προτάσεις βελτίωσης πρακτικών
Τα τελευταία χρόνια έγινε µια θεαµατική πρόοδος στη δηµιουργία και διάθεση γεωπληροφοριών µε
την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήµατος Πληροφοριών Γης στο Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας.

Με

την

ψήφιση

της

οδηγίας

INSPIRE

επιβλήθηκε

στα

κράτη

µέλη

να

δραστηριοποιηθούν και να δηµιουργήσουν ενιαία υποδοµή γεωχωρικών δεδοµένων. Στην Κύπρο
υϊοθετήθηκε άµεσα η οδηγία και ψηφίστηκε νέος νόµος µε αρ. Ν.43(Ι)/2010.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε βάση τον Νόµο Ν.43(Ι)/2010, έχει
αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, ενώ το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τµήµα Περιβάλλοντος,
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έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και την υλοποίηση της. Με βάση τη νέα
νοµοθεσία, δηµιουργήθηκε Συµβούλιο ∆ιαχείρισης και ∆ιευθυντική Οµάδα, όπως επίσης και
συγκρότηση τεχνικών επιτροπών και οµάδων εργασίας. Πραγµατοποιήθηκε επίσης η πρώτη και
µεγαλύτερη καταγραφή της γεωχωρικής πληροφορίας που παράγεται στη χώρα και υλοποιήθηκε
εκστρατεία ενηµέρωσης των εµπλεκοµένων.
Στην παρούσα περίοδο γίνονται εντατικές ενέργειες για ριζική αναβάθµιση του υφιστάµενου
Συστήµατος Πληροφοριών Γης, µέσα στα πλαίσια της οποίας περιλαµβάνονται και σηµαντικές
ενέργειες για την πλήρη υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE.
Επιπρόσθετα, έχει παραδοθεί νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την συνολική υλοποίηση και λειτουργία της
υποδοµής INSPIRE. Μέσα στα πλαίσια αυτά λήφθηκαν υπόψη, µεταξύ πολλών άλλων παραµέτρων, ο
σχεδιασµός και η αρχική λειτουργία της Πύλης Γεωπληροφοριών INSPIRE, η περαιτέρω ανάπτυξη του
ΣΠΓ, ο σχεδιασµός και η λειτουργία του DLS Portal (βλ. Παράρτηµα Α) και τα συστήµατα όλων των
εµπλεκοµένων υπηρεσιών.
Στις

επόµενες

παραγράφους

παρουσιάζονται

κάποιες

προτάσεις

για

τη

βελτίωση

των

ακολουθούµενων πρακτικών.

8.1 Προτάσεις βελτίωσης του συντονισµού και της διοίκησης της
Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
Η πρόβλεψη του Ν.46(Ι)/2010 για τη συγκρότηση των επιτροπών και οµάδων εργασίας, µε σκοπό την
υποστήριξη της εφαρµογής του νόµου από το σύνολο των εµπλεκόµενων ∆ηµόσιων Αρχών που
εµπίπτουν στο ευρύ πεδίο εφαρµογής της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος για να συντονιστεί ένα τόσο µεγάλο δίκτυο ∆Α και προσώπων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι επιτροπές και οι οµάδες εργασίας να στελεχώνονται από τους
πλέον κατάλληλους υπαλλήλους και να έχουν άµεση επαφή µε τις συνθήκες παραγωγής και
συντήρησης της γεωπληροφορίας που παράγεται από κάθε ∆Α.
Στην παρούσα κρίσιµη φάση που περνά η Κύπρος, έχει διαφανεί ότι οι πλείστες ∆Α είναι υποστελεχωµένες, λόγω της µαζικής αποχώρησης υπαλλήλων και λόγω της παγοποίησης που
επιβλήθηκε στις προσλήψεις νέου προσωπικού. Θα πρέπει να τονιστούν ξανά τα πολλαπλά οφέλη
που προκύπτουν από την εφαρµογή της οδηγίας INSPIRE και τα άµεσα θετικά αποτελέσµατα που
έχουν στην οικονοµία του τόπου. Αναλυτική περιγραφή των οφελών αυτών έγινε πιο πάνω.
Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει συνεχόµενη ανάγκη διαρκούς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης του
εµπλεκόµενου προσωπικού των συµµετεχόντων (stakeholders) και των πολιτών. Απαιτείται
επιπρόσθετα συνεχής παρακολούθηση των όσων διαδραµατίζονται στον Ευρωπαϊκό χώρο, όπως
επίσης και ενεργός συµµετοχή στις συναντήσεις των οµάδων εργασίας που πραγµατοποιούνται στην
Ευρώπη.

8.2 Προτάσεις για την αποτελεσµατική ανάπτυξη και λειτουργία
της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
Η δηµιουργία των πλέον σύγχρονων υποδοµών και εφαρµογών διαδικτύου, χωρίς τη συµµετοχή των
παραγωγών γεωχωρικών δεδοµένων, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία των στόχων της οδηγίας INSPIRE.
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∆εδοµένου του ότι η συµµετοχή στην υλοποίηση του προγράµµατος INSPIRE γίνεται παράλληλα µε
την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, ο συντονισµός και η υποστήριξη
από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας είναι κρίσιµη, αλλά ακόµη πιο καθοριστική είναι η
συµµετοχή των ∆Α και το άνοιγµα των γεωχωρικών δεδοµένων από τους αρµόδιους παραγωγούς.
Το θέµα της ευαισθητοποίησης των παραγωγών δεδοµένων, σε σχέση µε τα οφέλη της δηµιουργίας
και διάθεσης γεωπληροφοριών, έχει ήδη τεθεί από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη
διάρκεια συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του
Συµβουλίου ∆ιαχείρισης INSPIRE, της ∆ιευθυντικής Οµάδας και των Οµάδων Εργασίας.
Από την πλευρά του το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας σε συνεργασία µε το Τµήµα
Υπηρεσιών Πληροφορικής, λαµβάνει εκείνα τα µέτρα που απαιτούνται για την πλήρη συµµόρφωση µε
τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE και µπορεί να υποστηρίξει τις ∆Α που δεν διαθέτουν ακόµη την
τεχνογνωσία και τις υποδοµές.
Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την συνολική συµµόρφωση µε την οδηγία INSPIRE έχει ήδη παραδοθεί.
Κατευθύνσεις και τεχνικά εργαλεία για το µεσοδιάστηµα ήδη έχουν παρασχεθεί µέσω της λειτουργίας
και της αναβάθµισης του Συστήµατος Πληροφοριών Γης και της γεωπύλης. Για την πλήρη ανάπτυξη
και λειτουργία της υποδοµής απαιτούνται οι έγκαιρες δεσµεύσεις των φορέων που είναι υπεύθυνοι για
τους παραγωγούς δεδοµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και της οδηγίας, ώστε
αυτοί να υποστηριχθούν, να καθοδηγηθούν, ή να υποχρεωθούν όπου χρειάζεται, να θέσουν τα
δεδοµένα τους κοινόχρηστα για το δηµόσιο τοµέα και να συµµορφώσουν την πολιτική διάθεσης σε
τρίτους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. Οι στόχοι αυτοί έχουν υλοποιηθεί σε
µεγάλο βαθµό.

8.3 Προτάσεις για την εφαρµογή της κοινοχρησίας και τη
διευκόλυνση της διάθεσης της γεωπληροφορίας
Μέσα στις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθµιση του Συστήµατος Πληροφοριών Γης,
υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και της τοπικής
εταιρείας πληροφορικής HSData µε ξένους συνεργάτες από την Ευρώπη (GEODAN και KPMG). Μέσα
στα πλαίσια του έργου αυτού ετοιµάστηκε ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο και έγγραφα προσφορών
για την ανάπτυξη νέου Συστήµατος Πληροφοριών Γης και επίσης την ανάπτυξη υποδοµής
γεωχωρικών και άλλων δεδοµένων και την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος. Στο έργο αυτό
περιλήφθηκει και η δηµιουργία Πύλης Γεωπληροφοριών στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
(DLS Portal). Το DLS Portal τέθηκε ήδη σε λειτουργία µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Μέσα από
το σύστηµα αυτό, σε συνδυασµό µε τη γεωπύλη, πραγµατοποιείται κοινή χρήση γεωπληροφοριών και
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Προγράµµατος INSPIRE. Επιπρόσθετα, παραδόθηκε ήδη από την
εταιρεία KPMG Ltd νέο Στρατηγικό Σχέδιο για συνολική αντιµετώπιση των απαιτήσεων της οδηγίας
INSPIRE και εξασφάλιση της βιωσιµότητάς της.
Το Στρατηγικό Σχέδιο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE και καθορίζει µεταξύ άλλων
τους βέλτιστους τρόπους εφαρµογής της κοινοχρησίας και της διάθεσης της γεωπληροφορίας, πέραν
της λειτουργικότητας που παρέχει το ΣΠΓ.
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8.4 Ανάλυση της διαδικασίας παρακολούθησης και σύνταξης
αναφορών και προτάσεις για βελτίωση
Μέχρι την πλήρη λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωπληροφοριών, τα αποτελέσµατα των διαδικασιών
παρακολούθησης εφαρµογής και της σύνταξης των αναφορών µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα,
κυρίως λόγω του ότι οι διαδικασίες σήµερα είναι χειροκίνητες και δεν υπάρχει άµεση πρόσβαση σε
όλα τα δεδοµένα.
Αυτό το πρόβληµα παρουσιάζεται και στις διαδικασίες παρακολούθησης που εφαρµόζονται και από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Υπουργείο Εσωτερικών αντιµετωπίζεται το ίδιο πρόβληµα, το οποίο
αναµένεται να επιλυθεί µε την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος της Εθνικής Πύλης
Γεωπληροφοριών και τα εργαλεία αυτόµατης ή ηµι-αυτόµατης παρακολούθησης εφαρµογής της
οδηγίας.
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Παράρτηµα Α
Γεωπύλη INSPIRE Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
(DLS Portal)
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∆ιαδικασία Υλοποίησης Οδηγίας "INSPIRE" στο "DLS PORTAL"

1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "DLS PORTAL", υλοποιείται τεχνικά, η πλήρης εναρµόνιση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία "INSPIRE". Συγκεκριµένα, έχει υλοποιηθεί η
πλατφόρµα «Γεω-Πύλη "INSPIRE"» εντός του “DLS PORTAL” και η υποδοµή για όλα τα χωρικά
και άλλα δεδοµένα που εµπεριέχει η οδηγία αυτή, η οποία παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες /
εργαλεία, "SEARCH", "VIEW", "DISCOVERY", "DOWNLOAD", "EDIT", "METADATA VALIDATION",
και "GEOPROCESSING".
To “DLS PORTAL” βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.dls.moi.gov.cy. Η πρόσβαση
στη «Γεω-Πύλη "INSPIRE"» εντός του “DLS PORTAL γίνεται, είτε εσωτερικά µέσω των συνδέσεων
που υπάρχουν, είτε και απευθείας σε ξεχωριστή διεύθυνση, πληκτρολογώντας το
http://eservices.dls.moi.gov.cy/#/national/inspiregeoportalmapviewer.
ο

Το "DLS PORTAL" αναµένεται να λειτουργήσει µέσα στο 1 εξάµηνο του 2016. Για το σκοπό αυτό,
ήδη πραγµατοποιούνται συνεχείς επαφές µε το αρµόδιο Τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “JRC”, έτσι
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η «Γεω-Πύλη "INSPIRE"» εντός του “DLS PORTAL”, πληρoί όλες τις
τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την οδηγία "INSPIRE".
2. Η οδηγία "INSPIRE" στο “DLS PORTAL”
Η οδηγία "INSPIRE" αφορά ουσιαστικά τη δηµιουργία ενιαίας υποδοµής χωρικών πληροφοριών σε
ψηφιακή µορφή, στις χώρες κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται σε τρεις κυρίως
πυλώνες - παραρτήµατα, "Annexes" τα οποία περιλαµβάνουν συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες "Data
Themes".
Οι πιο πάνω θεµατικές ενότητες, περιγράφονται αναλυτικά σε τεχνικά εγχειρίδια "Technical
Documents". Αυτά, δίνουν κατευθυντήριες γραµµές για τη κατηγορία των δεδοµένων που εµπίπτουν
στην κάθε θεµατική ενότητα, περιγραφική πληροφόρηση για την κατηγορία των δεδοµένων,
παραδείγµατα εφαρµογής, καθώς και λογικά διαγράµµατα "UML Models" τα οποία απεικονίζουν τη
συσχέτιση των δεδοµένων µεταξύ τους. Μέσα στα τεχνικά εγχειρίδια, περιγράφονται επίσης, τα
µοντέλα των εφαρµογών "Application Schemas", τα οποία είναι λογικές έννοιες που περιγράφουν πως
συσχετίζονται και συνδέονται σε επιχειρησιακό επίπεδο τα δεδοµένα της κάθε θεµατικής ενότητας,
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε άλλες θεµατικές ενότητες.
Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, έχει ήδη προηγηθεί σηµαντική και ενδελεχής ανάλυση
των δεδοµένων που διατηρούν οι διάφοροι Οργανισµοί / Φορείς "Stakeholders" στη Κύπρο. Η
ανάλυση των γεωγραφικών δεδοµένων που διατηρεί ο κάθε Φορέας ανά θεµατική ενότητα, έγινε µε
σκοπό να διαπιστωθεί:
• Αν υπάρχουν δεδοµένα που διατηρεί ο κάθε Φορέας τα οποία εµπίπτουν σε κάποια από τις
θεµατικές ενότητες.
• Πως χρησιµοποιούνται τα γεωγραφικά δεδοµένα σε επιχειρησιακό επίπεδο.
• Πως διαµορφώνεται η κατηγοριοποίηση των γεωγραφικών δεδοµένων.
• Ποια είναι η δοµή των πινάκων των γεωγραφικών δεδοµένων.
3. Θεµατικές Ενότητες
Στο πλαίσιο της υλοποίησης, έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που αφορά τις 28 από τις 34
θεµατικές ενότητες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω:
ΠΥΛΩΝΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - “ANNEX” I
• Συστήµατα συντεταγµένων
• Τοπωνύµια
• ∆ιοικητικές ενότητες
• ∆ιευθύνσεις
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Γεωτεµάχια κτηµατολογίου
∆ίκτυα µεταφορών
Υδρογραφία
Προστατευόµενες τοποθεσίες

ΠΥΛΩΝΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ “ANNEX” II
• Υψοµετρία
• Κάλυψη γης
• Ορθοφωτογραφία
• Γεωλογία
ΠΥΛΩΝΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ “ANNEX” III
• Στατιστικές µονάδες
• Κτίρια
• Χρήσεις γης
• Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες
• Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος
• Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
• Κατανοµή πληθυσµού — δηµογραφία
• Ζώνες διαχείρισης/περιορισµού/ρύθµισης εκτάσεων και µονάδες αναφοράς
• Ζώνες φυσικών κινδύνων
• Ατµοσφαιρικές συνθήκες
• Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
• Θαλάσσιες περιοχές
• Βιογεωγραφικές περιοχές
• Ενδιαιτήµατα και βιότοποι
• Κατανοµή ειδών
• Ορυκτοί πόροι

4. Τι σηµαίνει ο όρος "Compliant" στο “DLS PORTAL”;

Το σκεπτικό που τηρήθηκε κατά τη διαδικασία υλοποίησης είναι ότι, η οδηγία "INSPIRE" και τα
τεχνικά κείµενα για την περιγραφή των "ΑΝΝΕΧES", αποσυνδέουν το τι πρέπει να υλοποιηθεί από το
πώς θα υλοποιηθεί. Το τι πρέπει να υλοποιηθεί, ορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια
εναπόκειται στο κάθε Κράτος Μέλος, πώς θα το υλοποιήσει τεχνικά.
Ως εκ τούτου, η έννοια του όρου "INSPIRE Compliant" Βάση ∆εδοµένων (Β∆) δεν εφαρµόζεται, καθώς
η Οδηγία επιβάλλει όπως το «τελικό προϊόν» είναι "INSPIRE Compliant". Ως τελικό προϊόν,
θεωρούνται οι υπηρεσίες και το περιεχόµενό τους.
∆ηλαδή, θα πρέπει:
Οι Υπηρεσίες Επισκόπησης "View – WMS" και Τηλεφόρτωσης "Download – Atom, WFS" να πληρούν
δύο κριτήρια:
• Να είναι συµβατές ως υπηρεσίες
• Να «δηµοσιεύουν» δεδοµένα "publish data" συµβατά µε τα αντίστοιχα λογικά µοντέλα
δεδοµένων "conceptual data models". Στην πράξη, αυτό είναι ένα συµβατό σύνολο
δεδοµένων σε "GML" αρχείο.
Οµοίως και για τις υπηρεσίες Ανεύρεσης "Discovery – CSW":
• να είναι συµβατές ως υπηρεσίες,
• να δηµοσιεύουν µεταδεδοµένα συµβατά µε την Οδηγία.
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5. Συλλογή ∆εδοµένων
Η παράθεση των δεδοµένων στη ∆ιαδικτυακή Πύλη "DLS Portal" προϋποθέτει πρώτα, την συλλογή
και οργάνωση τους. Για το σκοπό αυτό, έγινε αρχικά λεπτοµερής ανάλυση του περιεχοµένου των
θεµατικών ενοτήτων και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι Υπηρεσίες / Τµήµατα που κατέχουν και
διατηρούν γεωγραφικά δεδοµένα, τα οποία περιλαµβάνονται στις εν λόγω θεµατικές ενότητες.
Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, όσο και µε τους
άλλους φορείς (δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) για ανάλυση των δεδοµένων.
Για τις θεµατικές ενότητες για τις οποίες ιδιοκτήτης των δεδοµένων είναι το Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, µετά από την ανάλυση των γεωγραφικών δεδοµένων, αποφασίστηκε µετά και από
εισήγηση των εµπειρογνωµόνων, ότι θα συµπεριληφθεί πληροφορία που αναφέρεται, τόσο σε πεδία
που χαρακτηρίζονται µέσα από τα τεχνικά εγχειρίδια ως "non void", όσο και πληροφορία που
χαρακτηρίζεται ως "voidable".
Παράλληλα, έγιναν ξεχωριστές συναντήσεις και µε τους υπόλοιπους Φορείς/ Παροχείς. Για τους
Φορείς αυτούς, αποφασίστηκε, ότι στο παρόν στάδιο, οι πληροφορίες που θα διατεθούν, θα
καλύπτουν τις ανάγκες µόνο των πεδίων που χαρακτηρίζονται ως "non void".
Ως "non void" χαρακτηρίζονται τα πεδία για τα οποία η πληροφορία πρέπει υποχρεωτικά να είναι
διαθέσιµη. Αν τέτοια πληροφορία σε επίπεδο πεδίου δεν υπάρχει, τότε η συγκεκριµένη γεωγραφική
οντότητα δεν µπορεί να είναι διαθέσιµη στο "INSPIRE GeoPortal". Το Κράτος Μέλος όµως είναι
υπόχρεωµένο µε βάση την οδηγία, να συλλέξει την πληροφορία αυτή µέχρι το έτος 2020.
Ως "Voidable" χαρακτηρίζονται τα πεδία για τα οποία η πληροφορία είτε δεν υπάρχει στο παρόν
στάδιο, είτε το κόστος συλλογής και επεξεργασίας της είναι πολύ µεγάλο.
∆ηµιουργήθηκε παράλληλα, πίνακας αντιστοίχισης "data mapping" των "Application Schemas" µε τα
αντίστοιχα δεδοµένα του κάθε Φορέα και αποφασίστηκε όπως λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για το "INSPIRE" δεν έχει ακόµη οριστικοποιήσει το "Annex III", να δηµιουργηθεί η υποδοµή για τις
θεµατικές αυτές ενότητες και να συµπεριληφθούν µόνο τα πεδία µε την ένδειξη "non void", είτε
υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα, είτε όχι.
6. Στάδια για ∆ιάθεση των ∆εδοµένων
Τα δεδοµένα των διαφόρων Φορέων, "Data Providers" εισάγονται στη Β∆ του Τµήµατος
Κτηµατολογίου "DLSDB". Από εκεί, µε διαδικασία "ETL - Extract, Transform and Load" µεταφέρονται
σε µια ενδιάµεση Β∆ "INSPIRE Process Database" στην οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, έτσι ώστε να
είναι συµβατά µε την οδηγία. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας,
µεταφέρονται πάλι µε διαδικασία "ETL" στην τελική Β∆ "INSPIRE". Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς,
γίνεται η µετατροπή των δεδοµένων στο απαιτούµενο από την οδηγία προβολικό σύστηµα
"ETRS1989". Η Β∆ η οποία φιλοξενεί τα δεδοµένα "INSPIRE Process Database" είναι "Data Driven".
"Data Driven Database" χαρακτηρίζεται η Β∆ η οποία σχεδιάζεται και κτίζεται µε βάση τα διαθέσιµα
δεδοµένα. Είναι δηλαδή, εξαρτώµενη από τα ίδια τα δεδοµένα και η δοµή της είναι συνδεδεµένη µε το
είδος και τη δοµή των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν.
Στο τελικό στάδιο, εκτελούνται οι διαδικασίες διάθεσης των δεδοµένων "Publishing Services", µέσω
του "ArcGIS Server" και συγκεκριµένα του "DLS PORTAL", στο ∆ιαδίκτυο. Για να γίνουν οι υπηρεσίες
αυτές προσβάσιµες στο κοινό, θα πρέπει να εγγραφούν ως "Register Service" µέσα στον Κατάλογο
της ∆ιαδικτυακής Πύλης – INSPIRE GeoPortal" και να δηµιουργηθούν αντίστοιχα και συµβατά
µεταδεδοµένα.
Όλα τα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων, τόσο αυτών του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, όσο και αυτά των υπόλοιπων "Data Providers" συγκεντρώνονται, όπως
προαναφέρθηκε, στην Β∆ "DLSDB" και από εκεί, ξεκινούν όλες οι διαδικασίες µεταφοράς και
επεξεργασίας τους.
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7. ∆υνατότητες Υποδοµής «Γεω-Πύλης "INSPIRE"» εντός του “DLS PORTAL”
Η υλοποίηση του "INSPIRE GeoPortal", µέσα από το "DLS PORTAL", εκτός από τη διάθεση των
δεδοµένων σε µορφή υπηρεσιών "INSPIRE Services", περιλαµβάνει και τη δυνατότητα δηµιουργίας
µεταδεδοµένων, τόσο για τα δεδοµένα “Data”, όσο και για τις Yπηρεσίες “Services”.
“INSPIRE – Ready" υπηρεσίες "Web Services" χαρακτηρίζονται αυτές που πληρούν τα κριτήρια
λειτουργικότητας "INSPIRE View Service, INSPIRE Discovery Service, INSPIRE Download Service".
Τµήµατα και Υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να ετοιµάσουν "INSPIRE - Ready Services", θα
µπορούν, µέσα από το "INSPIRE GeoPortal", να εγγράψουν "Register Resource, τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες.
To "INSPIRE GeoPortal" έχει επίσης τη δυνατότητα διάθεσης δεδοµένων σε µορφή υπηρεσιών "Web
Services" και καταλόγων "Catalogs". Οι διαθέσιµες υπηρεσίες είναι προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου
χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση που το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ή οποιοσδήποτε άλλος
παροχέας δεδοµένων "Data Provider" αποφασίσει να χρεώσει κάποιες από τις διαθέσιµες υπηρεσίες
δεδοµένων που τον αφορούν, τότε θα µπορεί εύκολα να το πράξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ισχύει
η διαδικασία και ο χειρισµός χρέωσης / πληρωµής που υπάρχει µέσα από τη ∆ιαδικτυακή Πύλη του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας "DLS Portal".
8. Συνεργασία µε Συµβούλιο ∆ιαχείρισης “INSPIRE”
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου, η συνεργασία µεταξύ του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης "INSPIRE"
και του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ήταν και είναι πολύ στενή, εποικοδοµητική και
διαρκής. Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας έχει λάβει υπόψη όλες τις παραµέτρους που
τέθηκαν στη σχετική µελέτη της εταιρείας "KPMG" για υλοποίηση της οδηγίας, πάντα σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης "INSPIRE", στο οποίο προΐσταται ο Γενικός
∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποτέλεσµα αυτής της συντονισµένης και συνεχής εργασίας, αλλά και συνεργασίας καθ' όλη τη
διάρκεια του έργου, ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση του "DLS PORTAL" καλύπτοντας πλήρως τις
απαιτήσεις της συγκεκριµένης οδηγίας.
9. Αρχική Σελίδα «Γεω-Πύλης "INSPIRE"» εντός του “DLS PORTAL”
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10. ∆ιάγραµµα Υλοποίησης
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Παράρτηµα Β

Στρατηγική Υλοποίησης Προγράµµατος INSPIRE
Πόροι και Χρηµατοδότηση
(Μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου που υποβλήθηκε από την KPMG Ltd)
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Παράρτηµα Γ

Τµήµα Περιβάλλοντος
(Συµµόρφωση µε την Οδηγία INSPIRE σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές Οδηγίες)
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1. Εκποµπές — Κανονισµός ΕΚ/166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και
µεταφοράς ρύπων (Ε-ΜΕΜΡ) και οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισµό των εκποµπών
στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (οδηγία МЕК)
•

Στο πλαίσιο του Κανονισµού 166/2006 για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και
Μεταφοράς Ρύπων (γνωστός ως Κανονισµός E-PRTR), οι αρµόδιες αρχές της Κύπρου
υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προς την Ε.Ε. (κάθε 31 Μαρτίου), οι οποίες περιλαµβάνουν στοιχεία
εκλύσεων ρύπων στον αέρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και στοιχεία για µεταφορές αποβλήτων
από συγκεκριµένες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
εν λόγω Κανονισµού.

•

Στην Κύπρο, από το 2011 λειτούργησε διαδικτυακό σύστηµα το οποίο αποτελείται από Ιστοσελίδα
δυναµικά συνδεδεµένη µε Βάση ∆εδοµένων, στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία έκλυσης
ρύπων στον αέρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς επίσης και οι µεταφορές αποβλήτων. Η
Ιστοσελίδα
βρίσκεται
στη
διάθεση
του
κοινού
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνσης:
http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy.

•

Μέσω του ∆ιαδικτυακού Συστήµατος είναι δυνατή η γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτη της Κύπρου
των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στον Κανονισµό αλλά και των στοιχείων έκλυσης ρύπων και
µεταφοράς αποβλήτων ανά εγκατάσταση.

•

H E.E. βρίσκεται στο στάδιο ετοιµασίας νέου λογισµικό ετοιµάζεται µε σκοπό τη δηµιουργία
«Ευρωπαϊκού κεντρικού µητρώου (EU Registry)». Το συγκεκριµένο λογισµικό αναµένεται να
ετοιµαστεί εντός του 2016 και θα χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές για να γίνει καταχώρηση
των στοιχείων αναγνώρισης (administrative data) των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στα πλαίσια
του Κανονισµού E-PRTR, της Οδηγίας IED και της Οδηγίας LCP. Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί
µια κεντρική βάση δεδοµένων µέσω της οποίας να συνδέονται τα στοιχεία αναγνώρισης των
εγκαταστάσεων (administrative data) µε τα τεχνικά στοιχεία που προκύπτουν από τις διάφορες
θεµατικές ροές (thematic data-flows), στο πλαίσιο υποβολής των Εκθέσεων E-PRTR, IED και
LCP. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί εξορθολογισµός των διαφόρων εκθέσεων (streamline
Reporting), σε πρώτη φάση, και αµέσως µετά θα γίνουν οι διαδικασίες διασύνδεση του EU
Registry µε τη βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί από τα ΚΜ στο πλαίσιο εφαρµογής της
Οδηγίας INSPIRE.

2. Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιοµηχανικών εκποµπών (οδηγία περί βιοµηχανικών εκποµπών)
Στη γεωπύλη INSPIRE έχουν καταχωρηθεί τα χωρικά δεδοµένα που αφορούν τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην Οδηγία.
3. Οδηγία 1991/31/ΕΚ του Συµβουλίου περί υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων
Κάτω από τις πρόνοιες της Οδηγίας υπάρχουν διαθέσιµα χωρικά δεδοµένα αναφορικά µε τις
τοποθεσίες των χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και των χώρων υγειονοµικής ταφής
υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). Το Τµήµα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει άµεσα στην καταχώρηση των
δεδοµένων στην γεωπύλη INSPIRE.
4. Οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
θορύβου (οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο)
Με βάση την οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 2002/49/ΕΚ, το Τµήµα Περιβάλλοντος
ο
ολοκλήρωσε το 2 κύκλο της στρατηγικής χαρτογράφησης του θορύβου και τα αποτελέσµατα του
ενσωµατώθηκαν στην Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου. Συγκεκριµένα, στην Πύλη υπάρχουν
οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Λευκωσίας και Λεµεσού, για τους
ος
δείκτες ηµέρας-βραδιού-νύκτας. Ο 3 κύκλος της στρατηγικής χαρτογράφησης του θορύβου θα
πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30.6.20017 (Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου) και
ου
στις 18.7.2018 (Σχέδια ∆ράσης). Όταν ολοκληρωθούν οι χάρτες του 3 κύκλου θα αναρτηθούν στην
πιο πάνω Πύλη.
5. Οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας
(οδηγία για απόβλητα ορυχείων)
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Το Τµήµα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει άµεσα στη συλλογή χωρικών δεδοµένων που αφορούν τις
13 εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και θα προχωρήσει στην
καταχώριση των σχετικών δεδοµένων στην γεωπύλη INSPIRE.
6. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Τα ακόλουθα σύνολα δεδοµένων που αφορούν τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την
προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας έχουν καταχωρηθεί στη γεωπύλη INSPIRE:
Annex I - 9 - Προστατευόµενες τοποθεσίες
Annex III - 18 - Ενδιαιτήµατα και βιότοποι

Ορια περιοχών δικτύου Natura 2000
CYHABITATS

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CYPLANTS

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CYPLANTS_AOO

Annex III - 17 - Βιογεωγραφικές περιοχές

BIOCLIMATIC_ZONES

Annex III - 18 - Ενδιαιτήµατα και βιότοποι

CY_Art17_habitats_distribution 2012

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CY_Art17_species_distribution 2012

Annex III - 18 - Ενδιαιτήµατα και βιότοποι

CY_Art17_habitats_range 2012

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CY_Art17_species_range 2012

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CYAMPHIBIANS

Annex III - 7 - Εγκαταστάσεις
Παρακολούθησης
του Περιβάλλοντος
Annex III - 19 - Κατανοµή
Ειδών

Μόνιµες ∆ειγµατοληπτικές Επιφάνειες
Οικοτόπων Monitoring Scheme - Καταφύγιο Νυχτερίδων
CYMAMMALS_AOO

Annex III - 19 - Κατανοµή Ειδών

CYSERPENTS

Annex III - 7 - Εγκαταστάσεις
Παρακολούθησης
του Περιβάλλοντος
Annex III - 17 - Βιογεωγραφικές
περιοχές

Μόνιµες ∆ειγµατοληπτικές Επιφάνειες
Οικοτόπων Monitoring
Scheme
Βιογεωγραφικές
περιοχές

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά θα αναθεωρούνται ανάλογα µε νέες πληροφορίες και επικαιροποίηση
των αλλαγών.
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Παράρτηµα ∆

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων
(Συµµόρφωση µε την Οδηγία INSPIRE – Προκαταρκτικός Κατάλογος)
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Παράρτηµα Ε

CYPRUS ΙNSPIRE PRIORITY LIST
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