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Φίλες και φίλοι   είναι κοινά αποδεκτό ότι με την ανάπτυξη της επιστήμης και του διαδικτύου δεχόμαστε 

καθημερινά εκατοντάδες πληροφορίες.  Σήμερα έχουμε όλη πρόσβαση σε ευρεία γκάμα πληροφοριών που 

σχετίζονται με τον χώρο μέσω εφαρμογών που διευκολύνουν κυρίως  τις μετακινήσεις μας, την προσέγγιση 

στόχων σε μέρη άγνωστα,  είτε την ονειροπόληση για μελλοντικούς στόχους. 

Το ζήτημα είναι όμως ότι στην πατρίδα μας  απουσιάζει η πρόσβαση σε οργανωμένη χωρική πληροφορία με 

προδιαγραφές που εκτός από ονειροπολήσεις και  οράματα μπορούν να υποστηρίξουν ρεαλιστικά σχέδια για 

χωροθέτηση δραστηριοτήτων, για επενδύσεις, για αναπλάσεις, προστασία και βελτίωση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος. Για σχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας από την Κεντρική Εξουσία μέχρι το 

σχεδιασμό  του καινούργιου σπιτικού για ένα νέο ζευγάρι. 

Πρόσφατα το ΤΕΕ παρουσίασε την πρότασή του για τη θέσπιση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με την κωδική 

ονομασία ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μπορεί ο 

οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον 

υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί 

απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. 

Ουσιαστικά το ΤΕΕ προτείνει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των 

απαραίτητων για την αδειοδότηση γεωχωρικών δεδομένων. Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του 

Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα 

όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και όλες 

τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η 

κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο πραγματικά αναγκαίο, ανταποδοτικό και κυρίως αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα 

συμβάλλει παράλληλα στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της ταλαιπωρίας των πολιτών 

θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.  

Η αδειοδότηση των επενδύσεων είναι η σημαντικότερη παράμετρος ακόμη και από την φορολόγηση, που στη 

χώρα μας είναι υψηλή. Και αυτό γιατί τη φορολογία μπορεί κάποιος να την υπολογίσει σε μία επένδυση και να 

έχει και προσδοκίες για μεγαλύτερα κέρδη αν αυτή μειωθεί. Ο χρόνος όμως της αδειοδότησης ,αν αδειοδοτηθεί η 

επένδυση είναι απροσδιόριστος. 

Το Τμήμα μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, αφού κατά κάποιο τρόπο 

διεκδικούμε ένα μέρος της πατρότητας. Το 2002 είχαμε ετοιμάσει πρόταση προς το ΕΣ Κοινωνία της 

Πληροφορίας  για δημιουργία gis χωρικής πληροφορίας πιλοτικά για την Κ. Μακεδονία. Τότε ενδιαφέρθηκαν 

ιδιαίτερα και το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΕΣ στο οποίο υπάγονταν οι πολεοδομίες, για την διεύρυνση της 

πρότασης σε επίπεδο Επικράτειας, οπότε ανέλαβε η ΚτΠ ΑΕ την οργάνωσή του και το Τμήμα μας την σύνταξη των 

προδιαγραφών για τους απαραίτητους διαγωνισμούς . Έκτοτε και παρά τις οχλήσεις προς εκάστοτε Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 

αγνοείται η τύχη του.  

Για να έρθω τώρα και στην σημερινή μας ημερίδα Θεωρούμε ότι η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 

(ΕΥΓΕΠ) αποτελεί βασική υποδομή που περιλαμβάνει το σύνολο της γεωπληροφορίας της χώρας και για το 

σύνολο της επικράτειάς της. Αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα της απαιτούμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης 



της χώρας. Δυστυχώς από την ψήφιση του Ν. 3882/2010, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η ΕΥΓΕΠ, μέχρι σήμερα 

δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του Μεγάλου Έργου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα αναμενόμενα 

οφέλη στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας,  στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των πόρων, στην 

βελτίωση της διοίκησης, γενικώς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόσβασης σε οργανωμένη γεωχωρική πληροφορία, να 

κατατεθούν προτάσεις και απόψεις και κυρίως, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση  και 

λειτουργία αυτού του σημαντικού αναπτυξιακού Έργου 

Φίλες και φίλοι ενώ η συζήτηση διεθνώς αφορά στην ελεύθερη διάθεση και σε ποιό βαθμό της χωρικής 

πληροφορίας, εδώ ακόμα μας λείπουν βασικές δομές όπως η ΕΥΓΕΠ, εύχομαι η σημερινή εκδήλωση να 

λειτουργήσει ως καταλύτης για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου. 

 

 


