
Ευθύμιος Ντόκας
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.





 Είχε πραγματοποιηθεί μέσω του  ΟΡΣΑ στο 
gis.organismosathinas.gr 

 Είχε σκοπό την απεικόνιση του συνόλου της 
θεσμοθετημένης γεωχωρικής πληροφορίας που 
διαχειριζόταν ο ΟΡΣΑ

 Είχε απώτερο σκοπό να εξυπηρετείται ο πολίτης 
από τον υπολογιστή του

 Έχει απαξιωθεί διότι δε συντηρήθηκε ποτέ-Πλέον 
δεν υφίσταται



 Η Ελλάδα έχει ήπιο κλίμα-Γιατί να μην ιδρύσουμε μια 
επιχείρηση εκεί;

 Διαθέτει πολλές ηλιόλουστες μέρες-Γιατί να μην 
εγκαταστήσουμε ένα πάρκο με φωτοβολταϊκά;

 Διαθέτει πανέμορφες παραλίες-Γιατί να μη χτίσουμε ένα 
ξενοδοχείο;

 Διαθέτει ποικιλόμορφη ακτογραμμή-Γιατί να μην 
ιδρύσουμε μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας;

 Περιοχές με ισχυρότατους ανέμους-Γιατί να μην 
εγκαταστήσουμε ένα πάρκο με ανεμογεννήτριες;



 Γιατί να μην ιδρύσουμε μια επιχείρηση εκεί - Όποιο γνωστό 
ρώτησα, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τη γραφειοκρατία στην 
Ελλάδα

 Γιατί να μην εγκαταστήσουμε ένα πάρκο με φωτοβολταϊκά; –
Που να το εγκαταστήσουμε-Λένε ότι χαλάει το τοπίο

 Γιατί να μη χτίσουμε ένα ξενοδοχείο; – Που είναι ο αιγιαλός; 
Που είναι η παραλία; Πρέπει να προβείς σε χάραξη;

 Γιατί να μην ιδρύσουμε μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας; –Οι 
κάτοικοι λένε ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες βρωμίζουν τη θάλασσα

 Γιατί να μην εγκαταστήσουμε ένα πάρκο με ανεμογεννήτριες –
Αλλοιώνουν το τοπίο που διαμορφώνουν οι παλιοί ανεμόμυλοι

 Τι λέει ο Πρόεδρος του χωριού;



 Συνήθως είναι απαρχαιωμένο και απεικονίζεται σε 
ανάλογες πινακίδες

 Υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή του – Ειδικά από 
μη εξειδικευμένους επιστήμονες

 Μπορεί να απαιτεί σύνθεση διαγραμμάτων για να 
προκύψει μια απάντηση από δημόσια υπηρεσία

 Και αν η έκταση που σε ενδιαφέρει βρίσκεται σε 
κάποιο όριο, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα

 Δεν είναι εύκολα προσβάσιμο



 Σαφές θεσμικό καθεστώς 
 Να διερευνεί τις χρήσεις γης με μεγάλη σαφήνεια, 

ώστε να καταλήγει στη βέλτιστη επιλογή για την 
επένδυσή του

 Τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την 
επένδυση εκ των προτέρων – όροι δόμησης, 
περιορισμοί από δασαρχείο, αρχαιολογία, κλπ

 Γρήγορη εκτέλεση της επένδυσης



 Να μην κάνει κάτι παράτυπο άθελά του - έτσι έχει 
μεγάλη ανασφάλεια στη λήψη αποφάσεων

 Να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα θεσμικού 
καθεστώτος

 Να το χειρίζεται εύκολα
 Να εξοικονομήσει χρόνο από την άσκοπη 

αλληλογραφία



 Οριοθέτηση των ευαίσθητων περιοχών
 Να είναι γνωστοί οι περιορισμοί που τίθενται κατά 

τη δημιουργία μιας επένδυσης ώστε να 
προστατεύεται από τους πολίτες και το κράτος

 Παροχή προστασίας



 Ο επενδυτής εκφράζει το ενδιαφέρον του
 Αναθέτει σε μία ομάδα επιστημόνων και γραφείων (τεχνικών, 

νομικών, περιβαλλοντικών, κλπ) την υλοποίηση της επένδυσης
 Υποβάλλεται η υπόθεση της επένδυσης στους αρμόδιους φορείς
 Η εξέλιξή της είναι πολύ αργή λόγω της καθυστέρησης λήψης 

αποφάσεων από μια μεγάλη σειρά συναρμόδιων υπηρεσιών
 Οι υπηρεσίες δεν είναι απαραίτητα δεδομένο ότι στελεχώνονται 

από εξειδικευμένο προσωπικό (ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά 
δεδομένα)

 Οι υπηρεσίες καθυστερούν να γνωμοδοτήσουν ζητώντας 
διευκρινίσεις και θεωρήσεις από άλλες υπηρεσίες λόγω ασάφειας 
του θεσμικού καθεστώτος

 Η επένδυση προσκρούει σε αδιέξοδα 
 Ο επενδυτής εγκαταλείπει ή επιστρατεύει όλες τις δυνατές  

προσωπικές του γνωριμίες για να υλοποιηθεί η επένδυση



Οι επενδύσεις υλοποιούνται δύσκολα 



 Δημιουργία κτηματολογίου
 Ανάρτηση δασικών χαρτών
 Ανάρτηση πολεοδομικού καθεστώτος μέσω του 

http://poleosrv.terra.gr/v11/ καθώς και μέσω 
των ιστοτόπων διαφόρων Δήμων

 http://www.rae.gr
 http://geodata.gov.gr

http://poleosrv.terra.gr/v11/
http://www.rae.gr/










 Να ενημερώνεται
 Να είναι φιλική στο χρήστη
 Να έχει όσο το δυνατό λιγότερα λάθη
 Να υπάρχει η δυνατότητα να διαμοιραστεί μέσω 

wms ή παρεμφερούς μηχανισμού ώστε να υπάρχει 
σύνθεση πληροφοριών μέσω συνεργασίας με άλλες 
πλατφόρμες



 Ο επενδυτής να μπορεί να εκτιμήσει με το επιτελείο του 
εκ των προτέρων τις παραμέτρους που αφορούν στην 
εγκατάσταση της επένδυσης

 Οι δημόσιες υπηρεσίες να λαμβάνουν γρήγορες 
αποφάσεις χωρίς κίνδυνο να εκτεθούν από την ακρίβεια 
της εφαρμογής των θεσμικών γραμμών

 Το περιβάλλον να μην είναι θύμα της όποιας 
αυθαιρεσίας, αφού ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγχει 
την ακρίβεια των δεδομένων

 Η γραφειοκρατία να περιοριστεί, διότι η αλληλογραφία 
μεταξύ επενδυτή και δημοσίου θα ελαχιστοποιηθεί

 Να συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς
 Να προστατεύεται η δημόσια περιουσία



 Θεσμική απεικόνιση της γεωχωρικής πληροφορίας 
όλης της Ελλάδας και των εκτός σχεδίου περιοχών

 Η δημιουργία χαρτών καταλληλότητας υποδοχής 
δημοφιλών δραστηριοτήτων, στρατηγικών για την 
ανάπτυξη της χώρας μέσω ερωτήσεων στην 
πλατφόρμα ώστε να παράγει αποτελέσματα

 Χρήση από την πολιτική ηγεσία ως μέσο χάραξης 
πολιτικής



 Όλη αυτή η πληροφορία απουσιάζει και ο 
Τοπογράφος πρέπει να την παράξει

 Βρισκόμαστε στην εποχή του συγκεκριμένου
 Βασική συμμετοχή στην ανάκαμψη της χώρας- οι 

μεταρυθμίσεις την απαιτού



Ευχαριστώ πολύ
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