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Δελτίο Τύπου
Η βάση ηλεκτρονικής αναζήτησης αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ
Με απόφαση της τελευταίας διοίκησης του ΟΚΧΕ, η βάση αναζήτησης
αεροφωτογραφιών του αρχείου αεροφωτογραφιών του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), μετά την κατάργηση
του Οργανισμού, με βάση τον Ν. 4164/2013 - «Συμπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις», θα διατίθεται πλέον και από
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αλλά και από όποιον άλλο φορέα
του ευρύτερου δημοσίου επιθυμεί για την παροχή του σχετικού αρχειακού
υλικού με σκοπό να το παρέχει ελεύθερα από την ιστοσελίδα του.
Παρά την προαναφερθείσα περί κατάργησης απόφαση του Οργανισμού, η
διοίκησή του πιστή στην πολιτική για ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα και
πλήρης πρόσβαση επαγγελματιών και πολιτών στις γεωχωρικές
πληροφορίες, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ και
τον Ν. 3882/2010, αποδεικνύει ότι ως την τελευταία στιγμή αποκλειστικό
μέλημά της είναι η υπηρέτηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας και
η εφαρμογή τομών – με κάθε προσωπικό ή πολιτικό κόστος – για την
ανάπτυξη της χώρας. Επιμένουμε: Τα δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο –
και για εσάς και για όλους – αν αποφασίσετε κάποια στιγμή ότι πρέπει να τα
διαμοιράζεστε με τους άλλους!
Με την απόφαση αυτή, οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να εντοπίσουν
με ευκολία- αρχικά από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στη συνέχεια από την
ιστοσελίδα οποιουδήποτε δημόσιου οργανισμού αποφασίσει λάβει αντίστοιχη
απόφαση - την ύπαρξη αεροφωτογραφιών που τους ενδιαφέρουν για
οποιοδήποτε λόγο. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο ενόψει και της αναμενόμενης νέας
νομοθετικής ρύθμισης περί αυθαίρετων κατασκευών.

Στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες συνάδελφοι μηχανικοί και πολίτες,
μετά την ανεύρεση των πληροφοριών που τους αφορούν, θα μπορούν στη
συνέχεια να παραγγέλνουν και να προμηθεύονται συγκεκριμένες
αεροφωτογραφίες, γνωρίζοντας από πριν το υλικό που εξυπηρετεί τις κάθε
φορά και κάθε είδους ανάγκες χρήσης του. Συγκεκριμένα, πατώντας από την
ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην εφαρμογή «Αeροφωτογραφία» μπορεί ο χρήστης να
δει για αναλυτικότερη ενημέρωση τη σχετική ειδική έκδοση του ΟΚΧΕ για το
περιεχόμενο του εν λόγω αρχείου αεροφωτογραφιών και τις δυνατότητες
περαιτέρω επεξεργασίας, εμπλουτισμού και αξιοποίησή του για την ανάπτυξη
της χώρας στον τομέα διαχείρισης και χρήσης με όρους μέλλοντος των
γεωχωρικών δεδομένων.
Η αρχική επιλογή του ΤΕΕ από τον ΟΚΧΕ έγινε κατόπιν της εξαιρετικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, το
ΤΕΕ αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της Πολιτείας στα τεχνικά θέματα και
τον κατεξοχήν διαμοιραστή όλων των έγκυρων πληροφοριών προς όλους
τους μηχανικούς της χώρας, πράγμα που το καθιστά εκ των φυσικών
θεματοφυλάκων των γεωχωρικών δεδομένων.
Σημειωτέων ότι η πλέον σύγχρονη παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτική
κατεύθυνση για τη διάθεση τέτοιων δεδομένων είναι η ελευθερία πρόσβασης
φορέων και πολιτών. “Είναι απόλυτα αναγκαίο η χώρα μας, έστω και «στο και
΄5» να προλάβει το «τρένο της ανάπτυξης»” , δήλωσε, για την εν λόγω
απόφαση του και το ευρύτερο ζήτημα σύγχρονης διαχείρισης των
γεωχωρικών δεδομένων για την εθνική ανάπτυξη, ο τελευταίος διατελέσας
πρόεδρος του ΟΚΧΕ, Γ. Μουτεβελής, ευχαριστώντας παράλληλα τους
εκπροσώπους του τύπου για την καλή μεταξύ τους συνεργασία κατά το
διάστημα της θητείας του ως επικεφαλής ενός Οργανισμού που
αποδεδειγμένα παρήγαγε σημαντικό έργο την τελευταία τριετία.

